
 
 
 

 
 
 
 
 

Concreció de l’Oferta d’Opos.cat 2018Concreció de l’Oferta d’Opos.cat 2018Concreció de l’Oferta d’Opos.cat 2018Concreció de l’Oferta d’Opos.cat 2018----19191919    
per a Formació Porfessional.per a Formació Porfessional.per a Formació Porfessional.per a Formació Porfessional.    

 
La Fundació Universitària Martí l’Humà, a través del programa Opos.cat-FP ofereix una 
proposta de formació d’opositors a cossos docents adreçada específicament a la 
Formació Professional 
 

A. Modalitat 

 
Edició semipresencial: 1 trobada mensual en dissabte al matí i seguiment on line a 
través  de la plataforma Moodle 
Dates de les sessions presencials: 15 desembre de 2018, 12 gener, 9 febrer, 9 març i 27 
d’abril de 2019. 
Lloc de realització: Institut Carles Vallbona. Granollers 
Preparació específica per a la intervenció davant del tribunal: maig de 2019 
 

B. Organització modular 
 
4 mòduls independents orientats a la preparació de les diverses fases de l’oposició. 
Matrícula independent a cadascun dels mòduls 
Formadors d’especialitat 
Desembre-gener: inscripció als mòduls 1, 2 i 3 
Març: inscripció al mòdul 4 
 

C. Modalitats de matrícula 
 
Hi ha 4 modalitats de matrícula 
 
C.1. Prova Pràctica (M1) + Programació Didàctica (M3) vinculades a una especialitat 

Especialitats confirmades 

La preparació específica per a la Prova Pràctica (Mòdul 1) i per a l’Elaboració de la 
Programació Didàctica vinculada a una especialitat (Mòdul 3) s’ofereix a les 
especialitats següents 

Codi Especialiat Formador/a 

501 Administració d'empreses  Pendent de confirmació 

505 Formació i orientació laboral  
Martín Roca, Carme 
Moratal Miñana, Josep 
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507 Informàtica  Del Amo Montoya, Julián 

508 Intervenció sociocomunitària París Aran, Esther 
González, Sira 

510 Organització i gestió comercial Peiró Alonso, Carlos 

511 Organització i processos de manteniment 
de vehicles 

Sampietro, David 

512 Organització i projectes de fabricació 
mecànica  

Miguel Montes 

517 Processos diagnòstics clínics i productes 
ortoprotètics 

Viader Soler, Anna 
Ariza, Antonia 

518 Processos sanitaris Viader Soler, Anna 
Ariza, Antonia 

525 Sistemes electrotècnics i automàtics Escar Cogolludo, Lorenzo  

608 Laboratori Pacheco Infantes, Antonio 

609 Manteniment de vehicles Sampietro, David 

615 Operacions de processos Pacheco Infantes, Antonio 

619 
Procediments de diagnòstic clínic i 
ortoprotètics  

Viader Soler, Anna 
Ariza, Antonia 

620 Procediments sanitaris i assistencials 
Viader Soler, Anna 
Ariza, Antonia 

622 Processos de Gestió Administrativa Donarie, Asunción 

625 Serveis a la comunitat París Aran, Esther 
González, Sira 

626 Serveis de restauració Lluís Coll Nicolau 

627 Sistemes i aplicacions informàtiques Del Amo Montoya, Julián 

 

Atenció personalitzada als opositors a càrrec de docents que són titulars de 
l’especialitat, que atendran un nombre reduït d’estudiants: entre 8 i 12.  

És possible la matrícula independent a cadascun dels mòduls per bé que es recomana 
fer-los conjuntament. 

 

C.2.- Estudi del temari (Mòdul 2). 

Orientació en la preparació i l’estudi del temari a càrrec d’un docent en exercici, amb 
experiència en l’estudi del temari per a oposicions. La selecció i preparació dels 
material (contigut dels temes) va a càrrec de l’opositor. 

La intervenció del formador se centra en els aspectes següents: 

a.- Anàlisi del temari, selecció dels temes i elaboració d’un pla d’estudi 

b.- Com s’estudia un tema? Adequació a la prova, selecció d’informació, síntesis 
(esquematització), memorització, comprovació i reforç 

c.- Simulació de la resposta a un terma. Anàlisi dels resultats. Aprenentatges obtinguts 
arran de l’activitat. 

d.- Elaboració d’un esquema de resposta d’un tema. Establiment de relacions entre els 
continguts científics, l’apliació didàctica i l’adequació a l’entorn escolar. 



e.- Establiment de variacions en l’esquema de resposta. Aspectes a tenir en compte 

abans i durant la realització de la prova. 

Agrupament dels opositors en funció d’afinitat de les especialitats. 

Entre 20 i 25 estudiants per cada formador/a. 

Formadors 

Cecília Portolés, Carme Martín, Josep Moratal, Julián del Amo, Carles Peiró, David 
Sanpietro, Anna Viader, Antònia Ariza, Asunción Donaire,  Antonio Pacheco i Miguel 
Montes 
 

C.3- Elaboració de la Programació Didàctica (Mòdul 3). 

Assessorament a l’elaboració de la Programació Didàctica a càrrec de formadors 
experts en programació a Formació Professional. 

Pla de treball personalitzat (d’acord amb el perfil i les necessitats de cada estudiant) 
orientat a l’elaboració de la programació 

Agrupament dels estudiants tenint en compte les afinitats entre especialitats.  

Grup mitjà: fins a 15 estudiants per formador. 

Formadors 

Feliu López, Olga Romero, Meritxell Coma, , Carme Martín, Josep Moratal, Julián del 
Amo, Carles Peiró, David Sanpietro, Anna Viader, Antònia Ariza, Lorenzo Escar, 
Asunción Donaire,  Antonio Pacheco i Miguel Montes 
 

C.4- On Line. Model Integrat. (Mòduls 1, 2 i 3). 

Per opositors que no poden assistir a les sessions presencials 
Només per a les especialitats que s’ofereixen en la modalitat C1 
 

D- Preus. 

Mòdul 1. Preparació de la prova pràctica. 350€ 
Mòdul 2. Estudi del temari. 250€ 
Mòdul 3. Elaboració de la programació didàctica. 450€ 
On Line. Model Integrat.1200€ 
 

E.- Informació i inscripcions 

Fundació Universitària Martí l’Huma 
Disseny formatiu: www.opos.cat 
Informació: consultesopos@fumh.cat,  663 75 41 03 
Inscripcions: https://inscripcions.opos.cat/ 

Als estudiants que ja s’hagin inscrit al Mòdul 1 (Prova Pràctica) en especialitats en les 
que, finalment, Opos.cat no pugui oferir una oferta formativa vinculada a l’especialitat, 
se’ls retornarà íntegrament l’import de la matrícula. 

 


