
 
 
 

 
 
 
 
 

 

M5 Actualització 
Entitat, organització i funcionament 

El Mòdul 5 sorgeix arran de la necessitat d’acompanyament als estudiants que han 
seguit, totalment o parcial, el programa Opos.cat el curs 2021-22 i no han tingut 
l’oportunitat de presentar-se a oposicions el juny de 2022.  
Quan el Departament d’Educació va comunicar que no hi hauria convocatòria (Nadal 
2021) Opos.cat va optar per acabar la formació d’acord amb el programa fixat i, més 
endavant, oferir un mòdul de refresc i actualització . 
 

Destinataris 
El M5 és exclusiu per als estudiants Opos.cat 2021-2022 (que disposen de  preparació 
prèvia) que desitgen 

a) Disposar d’informació actualitzada de l’oposició 2023 
b) Refrescar i revisar de la feina feta durant el curs anterior 
c) Elaborar la Unitat Didàctica en el format que determini la convocatòria 
c) Actualitzar el tema o el supòsit pràctic a la nova legislació. 

 

Requisit 
Haver estat inscrit a un dels mòduls d’Opos.cat 2021-22  
 

Format 
Formació on line amb sessions síncrones + atenció personalitzada a opositors en el període 
intersessions 
S’ofereix en format intensiu, en sessions de 90 minuts, en dies i horaris diferents en funció de 
la disponibilitat del formador 

Opció A. Dissabte matí. Horari a determinar a cada grup de formació 
Opció B. Dia entre setmana a la tarda. Horari a determinar a cada grup de formació. 

Inici Octubre: 8 sessions.  
Inici Gener: 6 sessions= Sessió Inicial (14 gener) + 5 sessions ordinàries 

 

Calendari 
Opció A. Dissabte al matí. Les sessions previstes per als dissabtes 21 de gener, 4 i 18  
de febrer, 18 de març  i 1 d’abril es realitzaran els dissabtes  28 de gener, 11 i 25 de 
febrer, 11 i 25 de març en el cas que la convocatòria estableixi la realització de prova 
pràctica. El calendari definitiu es fixarà al desembre de 2023. 

 

 Formació per a l’accés a la funció pública docent 

 

Opos.cat 



Opció B. La realització del mòdul 5 en modalitat de dia entre setmana depèn de la 
disponibilitat del formador/a. Es procurarà que siguin en dijous però poden ser altres 
dies. El dia 1 de setembre es publicarà la modalitat i el calendari d’oferiment del mòdul 
de cada formador/a.  

 

Sessions de febrer, març i abril subjectes a modificacions en funció del calendari de la 
convocatòria 

Continguts 
Temari. Continuació de l’estudi del temari iniciat el curs anterior. Els inscrits tindran accés al 
manual Estudi del temari per a les oposicions docents i als 25 temes Opos.cat. No tindran accés 
al temari d’elaboració col·laborativa. 
Unitat Didàctica. Les sessions d’octubre i novembre (prèvies a la convocatòria) es destinaran a 
la presentació del nou currículum i a la caracterització de la UD. A partir de desembre es 
procedirà a la tutorització de l’reelaboració o millora d’una Unitat Didàctica 
Prova Pràctica. En el cas que hi hagi prova pràctica, es procedirà a la resolució i comentari de 
proves pràctiques 

Organització de les sessions 
El/la formador/a és el responsable de l’organització de les sessions, tant pel que fa distribució 
de continguts, com a la distribució dels temps, com a l’establiment d’interrelacions entre els 
diversos mòduls 

Amb el M5 Actualització n’hi ha prou per fer una bona preparació? 
En general, sí. Per bé que depèn dels mòduls cursats el 2021-22 i del nivell d’aprofitament. 
Les persones que el 2021-22 no van seguir el M1 “Estudi del Temari” poden inscriure’s 
igualment al M5, ara bé el nivell de preparació que aconseguiran per a l’afrontament exitós de 
la prova serà just. 
En aquest cas, si es vol assolir un bon nivell de preparació, Opos.cat aconsella la inscripció 
específica al M1 “Estudi del temari”  
 


