
El Departament d’Ensenyament ha anunciat la previsió de places a cobrir mitjançant 

concurs-oposició en el període 2018-2022. Després de molt temps en què gairebé no hi ha 

hagut possibilitats d’accedir a la funció pública, l’oferiment de més de 15.000 places en cinc 

anys suposa una oportunitat per a l’estabilització del professorat interí. 

La Fundació Universitària Martí l’Humà, amb una trajectòria consolidada en la formació 

d’opositors, et convida a una sessió oberta, en la qual s’analitzarà el procediment d’accés 

(per tenir èxit en un procés selectiu cal conèixer-lo a fons), s’aportaran idees i recursos per a 

la preparació de les diverses fases de l’oposició i es consideraran les singularitats que 

incideixen en la preparació i el desenvolupament de les proves. 

Destinataris 
Docents interessats a obtenir la condició de funcionari públic. 

Formador 
Dr. Joan Teixidó Saballs.  
Coneixedor en profunditat del sistema educatiu català amb experiència en formació d’opositors. 

Format 
Sessió intensiva de 4 hores de durada. 

Combinació de parts expositives i espais de col·loqui en els quals el formador donarà 

resposta als interrogants i inquietuds plantejats pels assistents. 

Inscripció. 
Activitat gratuïta amb limitació de places en funció de l’aforament del local. 

Inscripció prèvia a www.opos.cat  Assignació de plaça per ordre d’inscripció. 

Programa 

17 – 17.30 h. Acreditació i acollida   
  

17.30 a 17.45 h. Accés a la funció pública. Què són els cossos docents? Quins hi 

ha? Què implica ser funcionari públic? T’interessa ser-ho? Quès és 

l’Accés a un Cos Superior? Avantatges i compromisos.  
  

17.45 a 18.30 h Com s’accedeix a la funció pública docent? Què és un 

concurs oposició? Trets distintius del procediment selectiu: fases, 

exercicis, calendari, tribunals, aspectes administratius... 
  

18.30 a 19.15 h Col·loqui. Plantejament de dubtes, interrogants i inquietuds. 
  

19.15 a 19.45 h  Com és el concurs oposició?. Anàlisi detallada de les diverses 

proves tot considerant els aspectes que han de tenir en compte els 

opositors en la seva preparació  
  

19.45 a 20.15 h Preparació de l’oposició. Potencialitats i limitacions de la formació 

orientada a la superació de l’oposició. Trets distintius del model 

formatiu de la FUMH 
  

20.15 a 21 h Col·loqui. Plantejament de dubtes, interrogants i inquietuds  

 



 
FORMACIÓ PER A L’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT 

La Fundació Universitària Martí l’Humà posa a disposició dels docents d’arreu de Catalunya 

un curs de preparació d’oposicions als cossos docents de Mestres (Cos 0597), Professors 

d’Ensenyament Secundari (FP) (Cos 0590) i de Professors Tècnics de Formació Professional 

(Cos 0591) que s’ajusta als requeriments de la convocatòria 

Modalitats 
Es recomana la modalitat semipresencial. També s’ofereix en modalitat on line, adequada 

per aquells opositors que no poden assistir a les sessions presencials 

Àmbit territorial 
Edicions a Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Granollers, Manresa, 

Vilanova i la Geltrú, Vic, Argentona, Lleida, Tarragona, Girona i Tortosa 

Accés a un cos superior 
 El disseny formatiu té en compte les singularitats del procediment d’accés a un cos superior 

(per docents dels cossos i escales del subgrup A2)  

Disseny modular 
Les diverses parts de l’oposició es presenten en quatre mòduls independents per tal que 

l’opositor pugui decidir a quins es matricula.  

Mòdul 0 
Sessió formativa inicial a les diverses seus territorials de lliure accés amb inscripció prèvia.  

Adequació a docents interins i a opositors amb compromisos laborals 
El format semipresencial (amb sessions presencials en dissabte al matí) permet 

compatibilitzar la preparació de l’oposició amb la feina a l’escola o amb altres ocupacions. 

Tutoria personalitzada 
Un formador/a atén únicament 10 estudiants en l’elaboració de la programació i la 

preparació de la prova pràctica. Formadors vinculats al territori. 

Preparació de la intervenció davant el tribunal 
Preparació específica (Mòdul 4) per a la defensa de la programació i la preparació i exposició  

oral de la unitat didàctica davant del tribunal, així com del debat posterior. 

Equip docent qualificat 
Formadors titulars de l’especialitat, de reconeguda trajectòria professional. Formació de 

formadors prèvia al desenvolupament de l’acció formativa. Disseny formatiu i direcció 

acadèmica:  Dr. Joan Teixidó Saballs. Professor Titular de la Universitat de Girona 

Relació qualitat-preu 
Ajustada al nivell de qualitat (disseny, formació de formadors, tutorització personalitzada, 

especialització docent, coordinació de l’equip...) que s’ofereix. 

Recursos i materials 
Recursos i materials a disposició dels opositors a través de la plataforma Moodle. 

opos.catopos.catopos.catopos.cat    
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30% puntuació 

Desenvolupament per escrit d’un tema de l’especialitat extret a l’atzar 

5 sessions presencials d’orientació i suport en l’estudi del temari. 
Com s’estudia un tema? Mètode, ritme d’estudi, memorització, recursos. 

Mòdul 

2 

Part B 

de 0 a 10 punts 

Elaboració d’una programació didàctica per a un curs escolar, de 60 pàgines, 
que inclogui la planificació del currículum d’una àrea, matèria, crèdit, 
assignatura, etc. d’un nivell o etapa educativa.  

5 sessions presencials d’orientació i revisió del treball personal. 
Assessorament i correcció personalitzada durant el procés de realització. 

1 tutor per cada 10 estudiants. 

Mòdul 

3 

Part A 

Formació per a la Segona Prova 

de 0 a 10 punts 

Preparació de l’exposició oral de la programació,  de la unitat didàctica  i 
resposta a les qüestions plantejades pel tribunal 

1 sessió presencial en gran grup d’anàlisi dels aspectes a tenir en compte. 
2 sessions de simulació de la preparació de la unitat didàctica, elaboració 

d’un guió per a la presentació, exposició i defensa davant del tribunal. 

Mòdul 

4 

Part B 

Formació per a la Primera Prova 

70% puntuació 

Plantejament i resolució de supòsits pràctics. Disseny i comentari de situa-
cions d’aprenentatge afavoridores del progrés competencial de l’alumnat  

5 sessions presencials de plantejament i comentari d’activitats pràctiques. 
Orientacions i correccions personalitzades: 1 tutor/a per 10 estudiants. 

Mòdul 

1 

Part A PROVA PRÀCTICA 

DESENVOLUPAMENT TEMA 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

PRESENTACIÓ AL TRIBUNAL 

Gratuït 

Conèixer i comprendre el concurs-oposició 

Anàlisi del procés d’accés a la funció pública docent . Aprovar l’oposició: 
preparació, dedicació, mètode de treball... Què pot aportar-hi la formació?  

Conferència d’accés lliure amb inscripció prèvia a  www.opos.cat. 
 Places limitades per aforament. Acceptació per ordre d’inscripció.  

Sessió 

Inicial 

Pròleg COMPRENDRE L’OPOSICIÓ 

Revisar encerts i errors i compartir experiències 

Gratuïta 

Sessió de recapitulació. Els aspirants que hagin aprovat podran aportar i 
compartir el que han après. Els qui no hagin superat la prova podran analit-
zar els punts febles o errors comesos per millorar-los en el futur.  

Trobada de valoració i anàlisi, acompanyada d’activitats lúdiques. 

Sessió 

Final 

Epíleg APRENDRE DE L’EXPERIÈNCIA Gratuïta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a càrrec de 

Joan Teixidó Saballs 
 

 

 

 

 

 

    

Conèixer i comprendre l’oposició 
 per afrontar-la amb èxit. 

Idees i recursos per a opositors als cossos docents 

Sessió formativa d’accés lliure amb inscripció prèvia 
Places limitades fins a completar l’aforament 

Admissió per ordre d’inscripció 
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