
L’estudi del temari constitueix una de les parts més farragoses de la preparació de 

l’oposició atès que, si es vol afrontar amb un mínim de garanties, implica dedicar-hi 

molt temps. Certament, el model actual d’oposició ha assuaujat el repte: només cal un 

2,5 per aprovar i contribueix en un 30% a la qualificació final. Ara bé, siguin quines 

siguin les condicions, cal superar-lo igualment.  

Amb la intenció d’ajudar els opositors que tinguis disponibilitat per estudiar durant 

l’estiu, opos.cat durà a terme una sessió introductòria a l’estudi del temari dirigida als 

qui s’hagin inscrit al Mòdul 0 abans del dia 8 de juliol. S’hi tractaran els aspectes 

indispensables (identificació i familiarització amb el temari; adequació a la prova, 

fixació d’un ritme d’estudi i elements a tenir en compte en l’estudi i memorització d’un 

tema) per aprofitar et temps que disposis durant l’estiu.  

Destinataris 
Opositors que disposen de temps durant l’estiu i volen avançar en la preparació de 

l’oposició estudiant el temari,. 

Formador 
Dr. Joan Teixidó Saballs.  
Director acadèmic d’opos.cat . 

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 al Mòdul 0 del programa www.opos.cat abans del 8 de juliol 

Programa 

10 – 10,30 h. Informacions generals sobre l’oposició 
  

10,30 a 11 h. L’estudi del temari  

Quina incidència té l’estudi del temari en el resultat final de 

l’oposició? On puc obtenir els temes? Estan actualitzats? 
  

11 a 11,30 h Col.loqui. 

Intervenció dels assistents: dubtes, preguntes, interrogants 
  

11,30 a 12 h Aspectes a considerar en l’estudi del temari. 
Quins? Quants temes estudio? Per on començo? Quin resultat final 

espero aconseguir? Adequació a la prova. 
  

12 a 12,30 h  Com s’estudia un tema?.  

Identificació i apropropiació dels continguts. Memorització. Revisió. 

Consolidació d’aprenentatges. 
  

12,30 a 13 h 
Col.loqui. 
Intervenció dels assistents: dubtes, preguntes, interrogants  

 

CURS DE FORMACIÓ PER A L’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT  
 
La darrera part de la sessió es destinarà a presentar les característiques del model 

formatiu que la FUMH posa a disposició dels docents d’arreu de Catalunya per tal 

d’ajudar-los en la preparació de les diverses fases de l’oposició. Es tracta d’una 

proposta innovadora que ha estat dissenyada i desenvolupada per donar resposta a les 

teves circumstàncies i necessitats.  

La feina d’estudiar i preparar-te és teva. L’equip de formadors d’Opos.cat t’ajudarà a 

comprendre l’oposició, a preparar la prova pràctica, a estudiar els temes, a elaborar la 

programació i a anticipar l’exposició i la defensa davant el tribunal.  

Els trets característics que fan únic el model són: 

 
Disseny modular. 
Les diverses parts de l’oposició es presenten en quatre mòduls independents. 

L’opositor decideix a quins es matricula. La matrícula del mòdul 4 es du a terme quan 

l’opsitor es troba en un estadi avançat de preparació i pot preveure les opcions d’èxit. 

Adequació al professorat interí.  
El format organitzatiu (semipresencial amb sessions presencials en dissabte al matí) 

s’adequa a les possibilitats dels docents en exercici, que han de simultanejar la 

preparació de l’oposició i el treball a l’escola. 

Formats.  

Es recomana la modalitat semipresencial d’oferta territorial en dissabtes al matí atès 

que afavoreix la tutorització personalitzada. La modalitat on line és adequada per 

aquells opositors que no poden assistir a les sessions presencials. 

Atenció personalitzada. 

Tutorització personalitzada (un formador atén únicament 10 estudiants) de 

l’elaboració de la programació i la preparació de l’exercici pràctic.  

Equip docent qualificat.  
Tutors especialistes de reconeguda trajectòria professional.  

Formació de formadors.  
Formació de l’equip docent vinculada a l’especialitat prèvia al desenvolupament de 

l’acció formativa 

Vinculació al territori.  
Formadors de proximitat. Reconeixement de les singularitats territorials en la 

concreció de les diverses edicions  

Relació qualitat-preu. 
Preu ajustat al nivell de qualitat (disseny, oferiment territorial, formació de formadors, 

coordinació de l’equip, atenció personalitzada…) que permet oferir-la en les condicions 

publicitades.  

Desplegament de proximitat.  
Afavoreix conèixer i establir relacions amb opositors i formadors que esdevindran 

companys en la preparació i el desenvolupament de l’oposició. 

Més informació  

www. opos.cat 



MODEL FORMATIU 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 
Possibilitat de socialització de temes i materials amb altres companys 

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 de 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 se 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 publica 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 

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 

Gratuïta 

 

 
 
 
 
 

 
a càrrec de 

  Joan Teixidó Saballs 
 

 

 

 

 

 

    

Preparació oposicions 2018-19 
Estudi del Temari. 

Activitat pre-estival per a opositors inscrits al Mòdul 0 abans del 08-07-2018 

Sessió formativa d’accés lliure amb inscripció prèvia al Mòdul 0 
Oferiment a opositors inscrits al Mòdul O abans de 08-07-2018 

GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS    
didididivendresvendresvendresvendres, 1, 1, 1, 13333 de  de  de  de juliol juliol juliol juliol de 2018de 2018de 2018de 2018    

de 1de 1de 1de 10000 a  a  a  a 13131313 h. h. h. h.    
Sala d’Actes de Sala d’Actes de Sala d’Actes de Sala d’Actes de l’l’l’l’Institut Institut Institut Institut Antoni CumellaAntoni CumellaAntoni CumellaAntoni Cumella....    

C/ C/ C/ C/ Roger de Flor, s.n.Roger de Flor, s.n.Roger de Flor, s.n.Roger de Flor, s.n.    
    

 


