
1

Edició 2022-23

Mestres

Educació 
Secundària 
Obligatòria i 
Batxillerat

Formació 
Professional

Mòdul 1
Estudi

del
Temari

Extraordinari Ordinari Tradicional

La prova de temari és idèntica a la convocatòria

d’estabilització i a la de reposició però té un valor diferent
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Què?

Triat per l'aspirant d'entre 3 (mestres) 5 
temes (secundària i FP) trets a l'atzar pel 
tribunal

Desenvolupar un tema per escrit

Temps
2 hores

Quin?

Com?
L’exercici és llegit* i qualificat, d’una 
manera anònima, pel  tribunal.

*Es concretarà a la convocatòria

Atenció!
S'ha d'invalidar l'exercici escrit que 
inclogui noms, marques o qualsevol 
senyal que pugui identificar l'aspirant, així 
com aquell exercici que resulti il·legible
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Criteris de qualificació (mix)
Competència científica

Concordança de l’exposició amb el títol del tema
Tractament dels aspectes fonamentals del tema desenvolupat
Aprofundiment dels aspectes tractats
Us d’exemples per completar l’explicació 
Rigor conceptual
Encert i actualitat en les possibles referències citades

Adequació didàctica
Plantejament didàctic del tema: coherència i aplicabilitat
Establiment de relacions entre el contingut del tema i la 
realitat educativa
Domini de les tècniques de treball relacionades amb el tema 
necessàries per al desenvolupament de l’especialitat
Relació del tema amb el currículum

Competència comunicativa
Correcció lingüística (ortogràfica i morfosintàctica)
Organització lògica de l’exposició
Precisió lèxica
Coherència i claredat expositiva
Capacitat comunicativa
Fluïdesa i expressivitat

Incidència del tema en la quali-
ficació. 
RD  270/2022 Estabilització

La Part A permet demostrar coneixements específics relatius
a l’especialitat. Consisteix en el DESENVOLUPAMENT DEL
TEMA

Es qualificarà de 0 a 10 punts

Aporta, com a mínim, el 40% de puntuació del total.

Prova no eliminatòria.

Per aprovar l’oposició cal obtenir un 5 en la mitjana de
les dues proves (temari i unitat didàctica)
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Incidència del tema en la quali-
ficació. 
RD  276/2007 Reposició

-La PROVA PRÀCTICA es valora de 0 a 10 punts i li
correspon el 70% de puntuació del total de la prova.
-El DESENVOLUPAMENT DEL TEMA es valora de 0 a 10
punts i li correspon el 30% de puntuació del total de la prova.

A cada part s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 2.5
punts per poder aplicar la ponderació corresponent.

El total de la segona prova es valora de 0 a 10 punts, dels
quals 7 punts corresponen a la Prova Pràctica i 3 punts al
Desenvolupament del Tema

Per superar la segona prova els aspirants han d'obtenir una
puntuació mínima igual o superior a cinc

Ponderació de les puntuacions
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+30%

L’Estudi del 
Temari a 
Opos.cat

25 Temes de l’especialitat
Nova elaboració

Introducció a l’activitat d’estudi
Juliol. Dies 2 i 16
Octubre. Dia 29. Gener. Dia 14

Fins 30 d’abril 2023

Acompanyament durant 
tot el període d’estudi

Manual d’Estudi del Temari
Ed. Malhivern. 180 pàg.

Elaboració col.laborativa d’1 tema
a càrrec de l’opositor/a
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Disseny formatiu

Relació formador-opositor

Equip de formadors

25 temes. Totes les especialitats excepte “FP”, 
“Francès”, “Grec” i “Llatí”. Temes de “Dibuix” redactats en castellà.

Nous. Elaborats per a oposicions 2021 i 2022

Autors. Majoritàriament, opositors que
van aprovar en convocatòries anteriors

Format. Adequat a la convocatòria.

Extensió: 8 a 10 pàgines

Índex - Esquema

Introducció - Conclusió

Bibliografia

Referències normatives

Adequació a l’aula, al centre i a la 
realitat educativa de Catalunya

Edició 2021-22

Educació

Secundària

I Batxillerat

Trets distintius del temes Opos.cat
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Edició 2022-23

Organitzaci´`o 
i mètode 
d’estudi

Aspectes

bàsics
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1.- Planificació de l’Estudi. Cos 590

Previsió del nombre de temes que et proposes 
haver estudiat a fons el dia de la prova

Anàlisi en profunditat del temari de l’especialitat 
per tal d’establir prioritats en l’estudi

NOMBRE DE 
TEMES PER 

ESPECIALITAT
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1.- Planificació de l’Estudi. Cos 597

Disseny formatiu

Relació formador-opositor

Equip de formadors

Elaboració i actualització d’un pla d’estudi ade-
quat a la situació i possibilitats de l’opositor/a
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Relació formador-opositor

Equip de formadors

MEMORITZAR

2.- Estudi i memorització

Memorització d’un tema a partir d’un esquema 
dels continguts clau.

Identificació de tècniques i procediments de 
memorització adequats a cada opositor/a

Disseny formatiu

Relació formador-opositor

Equip de formadors

Aprendre a revisar i a mantenir actius a la ment  
els temes que ja has memoritzat.

Foment de la memorització a mig i llarg termini
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Conferir oginalitat i personalitat a les diverses 
parts del tema: esquema, introducció, desenvo-

lupament, exemples, conclusió, redacció… 

3.- Personalització del tema

Adequació del tema a l’aula, al centre i al 
sistema educatiu de Catalunya
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Realització de 2 ó 3 simulacions completes del 
desenvolupament d’un tema en condicions 
idèntiques a les de realització de la prova

4.- Simulacions – Redacció del tema

Anàlisi detallada dels resultats de la simulació.

Formulació personalitzada d’opcions de millora
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Compromís bàsic de l’opositor/a
Gestió i Supervisió a càrrec del formador/a

Compartir els temes amb companys de formació

Elaboració col.laborativa d’UN tema

Disseny formatiu

Relació formador-opositor

Equip de formadors

Acompanyament durant tot el període d’es-
tudi del temari. 

Fins el 30 d’abril de 2022

Edició 2020-21
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Idees i recursos per a la personalit-
zació dels temes

A què es dedicaran les sessions? 

Revisió de fins a 5 temes persona-
litzats per l’opositor

Realització de simulacions i anàlisi
dels resultats

Ajut i suport individualitzat

Supervisió de l’elaboració col.labora-
tiva d’un tema

Seguiment del pla d’estudi. Replanifi-
cació en funció de la situació

Anàlisi i comentari de temes

Formador de l’especialitat

Introducció de modificacions en
el pla d’estudi individual

Característiques de l’acompanyament

Revisió de fins a 5 temes
personalitzats per l’opositor

Realització de simulacions

Propostes de millora a partir dels
resultats de les simulacions

Informació i suport personalitzat
al llarg de tot el procés d’estudi
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Mòdul 2 1.- L’estudi del temari és una cursa de 
llarg recorregut. Estudiar tres temes al 
mes durant un any està molt bé. Estudiar-
ne dos, és acceptable.

2.- És millor haver estudiat vint temes en 
profunditat que no pas haver-ne estudiat 
trenta-cinc a mitges.

3.- El temps que dediques a la persona-
lització d’un tema és una bona inversió. 
No l’escatimis.

4.- L’estudi del temari implica renúncies. 
A què estàs disposat/da a renunciar? 
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Incorporació en diversos moments del curs.

Personalització: 6 a 10 opositors/formador 

Temes exclusius per opositors Opos.cat

TRETS
DISTINTIUS

Formador/a de l’especialitat (excepte FP)

Possibilitat d’elecció de formador/a

Mateix formador/a als diversos mòduls

Programa de formació de formadors

Juliol, octubre 2022 i gener 2023

Edició 2020-21

Concreció modalitat a “Model formatiu”

13 sessions síncrones de juliol 2022 a abril 2023. 

Dissabtes matí. Calendari.

Contacte continuat amb formdor/a: VC, Xat, Mail, Drive

A l’inici de mòdul: 2 juliol, 29 octubre, 14 gener.

Especialitats AMB 25 temes elaborats:  juliol 700€
Especialitats SENSE 25 temes elaborats: juliol 500€

Preus

Modalitat On Line

Lliurament dels temes
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Informació específica de l’especialitat
Trobaràs mail Info Especialitat a www.opos.cat/informació
Per exemple: oposcat.angles@gmail.com

TRETS
DISTINTIUS

Fundació Universitària Martí l’Humà
663754103. de 9 a 13 h i de 18 a 20 h
consultesopos@fumh.cat

David Figuereo Baulenas
Coordinador Opos.cat FP
oposcat.fpgranollers@gmail.com

Josep Miquel Panella
Coordinador Opos.cat Educació Secundària
opos.cat.2022.secundaria@gmail.com

Noemí Santamaria Rosa
Coordinador Opos.cat Mestres 
oposcat.online@gmail.com


