
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mòduls del Programa FormatiuMòduls del Programa FormatiuMòduls del Programa FormatiuMòduls del Programa Formatiu    
Mòdul 0.- Conèixer i comprendre l’oposició per afrontar-la amb èxit. 

                   Idees i recursos per a opositors als cossos docents  

Sessió Inicial 

1 sessió presencial de tarda (17 a 21 h) o matí de dissabte  

Durada: 4 h 

Docent: Joan Teixidó Saballs. Director del Programa  

Gran grup 

Preu:  Gratuïta 

Dates: del 2 al 30 d’octubre de 2018 
 

Mòdul 1.- Preparació de la Prova Pràctica 
Opció docent 

Cincs sessions presencials en dissabte matí segons calendari 

Seguiment i orientació on line  

Docent titular de l’especialitat  

Nombre d’opositors atesos per un mateix docent: 10 

Preu:  350€ 

Matrícula: 24 de setembre 2018 a 6 de gener 2019 
 

Mòdul 2.- Desenvolupament d’un tema del temari de l’especialitat 
Opció docent 

Cinc sessions presencials en dissabte matí segons calendari 

Seguiment i orientació on line  

Nombre d’opositors atesos per un mateix docent: 30 

Preu:  250€ 

Matrícula: 24 de setembre 2018  a 6 de gener 2019 
 

Mòdul 3.- Elaboració i presentació de la Programació Didàctica 

Opció docent 

Cinc sessió presencials en dissabte matí segons calendari 

Seguiment i tutorització personalitzada de l’elaboració de la programació 

Orientació a les sessions presencials i on line 

Docent titular de l’especialitat 

Nombre d’opositors atesos per un mateix docent: 10 

Preu: 450€ 

Matrícula: 24 de setembre 2018 a 6 de gener 2019 
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Mòdul 4- Preparació i desenvolupament d’una Unitat Didàctica, presenta- 

                  ció de la UD i debat amb el tribunal 

Opció docent 

Una sessió presencial en gran grup en un dia entre setmana a la tarda  (17 a 21 h)  o  

en dissabte matí (10 a 14 h.) de comprensió i anàlisi de la presentació oral 

Dues sessions presencials en dies entre setmana a la tarda (17 a 21 h) de preparació 

i simulació de la presentació davant el tribunal. 

Orientacions personalitzades per a l’exposició davant el tribunal en grups reduïts  

Docents: director del programa i docents titulars de l’especialitat 

Nombre d’opositors atesos per un mateix docent: entre 4 i 7  

Preu per a opositors del programa Opos.cat: 200€ 

Preu per a altres opositors: 400€ 

Matrícula: 25 de febrer a 15 de març de 2019 
 

Mòdul 00.- Anàlisi i valoració de l’experiència. Aprenentatges derivats de la 

                     participació en el concurs-oposició 

1 sessió presencial en dissabte matí 

Data: juny de 2019 (quan hagi acabat el procés selectiu)  

4 hores: de 10 a 14 h. 

Docent: director del programa 

Preu: Activitat Gratuïta 

Inscripció: maig 2019 
 


