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Preparació d’oposicions a la funció pública docent 2023

Mòdul 6. Exposició i defensa de la UD-SA  
davant del tribunal

Intervenció davant el 
tribunal
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Estructura de la sessió

1. En què consisteix?

Lliurament de la 
UD-SA

Convocatòria 
Exposició-defensa

Preparació de la 
UD-SA. 5 minuts

Exposició UD-SA: 15’   
Preguntes tribunal: 5’
Resposta opositor

Estructura de la prova 
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Estructura de la Unitat Didàctica o 
Situació d’Aprenentatge

Què diràs? Text de 1300 a 1800 mots

Guió: un full per 2 cares

Presentació gràfica: 2 pantalles de 
Powerpoint, Prezi, etc

Material auxiliar. Quin pots portar?

Gestió del temps

Inici i final de la intervenció

Resposta a preguntes del tribunal.

Exemplar de la UD-SdA
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Unitat Didàctica

En l’exposició i defensa s'han de concretar, almenys, els objectius
d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats
que es desenvolupen, els sabers o continguts, els criteris de
correcció, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i
els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, la temporització i
les connexions amb altres àrees, matèries, crèdits o mòduls
professionals o assignatures relacionades, així com les estratègies
d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu
inclusiu

Situació d’aprenentatge

Cal concretar el títol, el curs/nivel educatiu, la matèria o àmbit, les
competències específiques, les competències transversals, els
objectius d'aprenentatge, els criteris de correcció, els sabers, el
desenvolupament de la UD-SA i la previsió de les mesures i suports
universals, addicionals i intensius que es preveuen utilitzar.

Què diu la convocatòria?
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Bon dia
El meu nom és Roser Juanola. Presento la situació
d’aprenentatge “Per què cauen les fulles dels arbres? en
la matèria de Biologia i geologia. S’adreça a un grup de
22 alumnes de primer d’ESO d’un centre de màxima
complexitat, ubicat en un entorn urbà.
Està programada per al primer trimester (coincidint amb
la tardor) amb una durada de 12 h. lectives a l’aula i una
sortida d’observació de 2 hores.

65 paraules:  30-35 segons
100 -120 paraules: 1 minut
1300 -1800 paraules: 15 minuts

.

Aspectes paraverbals: la veu

Gestos i moviments

Expressió facial

Ocupació de l’espai

Contacte o proximitat física

Contacte visual

Aspecte exterior

Entorn de realització de la prova

Orientació i postura corporal

2.- Posada en escena
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2. Identifica els membres tribunal. (Sr/Sra)

3. Breus minuts per pensar

4. Estableix l’ordre de resposta

6. Resposta a qüestions concretes

7. Què fer quan no hi ha preguntes clares?

5. Ordena preguntes per àmbits-tipus

9. Assaja línies de resposta prèvies

8. Com seran les preguntes?

1. Pren nota amb ordre 

3.- Debat amb el tribunal.3.- Debat amb el tribunal

Fonamentació
Teixidó, J. i Fuertes, C. (2023): Presentació de la unitat didàctica
o situació d’aprenentatge davant el tribunal. Edició adaptada
a la convocatòria 2023. Ed. Malhivern, 48 pàg.

Elaboració de materials auxiliars
Text de l’exposició. Guió. Rúbrica d’anàlisi. Presa de 
notes a qüestions del tribunal.

Realització d’exposicions, recepció i resposta a
preguntes del tribunal. Anàlisi de la pròpia
intervenció. Feed-back immediat i diferit.

Simulació i monitorització de la 
presentació i el debat amb el tribunal

Orientacions personalitzades de millora
Informe individual amb propostes i pla de millora

Mòdul 6

Intervenció 
davant del 

tribunal

4.- Proposta formativa Opos.cat
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Mòdul 6. Fonamentació. 
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Autonomia del grup de formació

Autonomia organitzativa
El grup pot consensuar la data i l’horari de les videoconferències 
grupals. El calendari per defecte és els dissabtes, de 9 a 11 h.

En l’organització i la realització de les simulacions.

Singularitats de l’especialitat
Els formadors i els opositors disposen d’autonomia per adaptar la 
formació a les singularitats de cada l’especialitat.

En el lliurament i el retorn d’observacions i idees de millora

Recursos tecnològics
Per al lliurament de les activitats,  per compartir documents, per 
la realització de videoconferències, en la comunicació 
interpersonal.
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Assignació de grup i formador/a

Expressió de preferència de formador/a
Criteri bàsic

a.- Assignació al formador/a actual
b.- Assignació a un formador/a de l’especialitat

Formació de grups
Criteri de formador/a

Què farem si no es poden satisfer les preferències?

Possibilitat d’expressió de preferència per cursar el M6 en un 
grup heterogeni on coincidiran opositors de diverses 
especialitats

Criteri d’Especialitat

Formació de grups heterogenis

Dates Clau

17/18 i 25 d’abril

Expressió de preferència formador/a

Per ordre d’inscripció

A partir del 20 de març

29 d’abril de 2023
26 abril: comuncació del formador/a i accés a Moodle

1 a 28 de març 2023
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350€

500€

Opositors/es 
vinculats a 
Opos.cat

Opositors/es 
sense 

vinculació a 
Opos.cat


