
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SessiSessiSessiSessionsonsonsons    Presencials Presencials Presencials Presencials 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5     

Les sessions 1 a 5 tindran una estructura idèntica.  

A l’inici del curs, d’una manera progressiva, es formaran els grups que corresponen a 

cada tutor, amb la corresponent assignació d’un espai Moodle. 

 

Planificació 

A tall d’exemple, heus ací un possible marc horari per les sessions presencials 

 

Horari  Mòdul  Especialitat  Aula  Formador/a 
         

 Elaboració de la Programació  Primària  ����   

 Elaboració de la Programació  Primària  ����   

 Elaboració de la Programació  Primària  ����   

 Elaboració de la Programació  Infantil  ����   

 Elaboració de la Programació  Infantil  ����   

 Elaboració de la Programació  Anglès  ����   

 Elaboració de la Programació  Ed Física  ����   

 Elaboració de la Programació   Musica  ����   

 Elaboració de la programació  Ed Especial  				   

9 a 10.30 h 

 Elaboració de la Programació  Audic i Lleng  



   
         

 Preparació Prova Pràctica  Primària  ����   

 Preparació Prova Pràctica  Primària  ����   

 Preparació Prova Pràctica  Primària  ����   

 Preparació Prova Pràctica  Infantil  ����   

 Preparació Prova Pràctica  Infantil  ����   

 Preparació Prova Pràctica  Anglès  ����   

 Preparació Prova Pràctica  Ed Física  ����   

 Preparació Prova Pràctica  Musica  ����   

 Preparació Prova Pràctica  Ed Especial  				   

10.30 a 12 h 

 Preparació Prova Pràctica  Audic i Lleng  



   
         

12 a 12.30 h  Descans       
         

 Guiatge en l’estudi del temari  Primària  ����   

 Guiatge en l’estudi del temari  Infantil  ����   

 Guiatge en l’estudi del temari  Ang i Ed Fis  				   
12,30 a 14 h 

 Guiatge en l’estudi del temari  Mus EE i AiL  



   

 

Exemple de marc horari per les sessions presencials de dissabte matí per a mestres 

 

 

 Formació per a l’accés a la funció pública docent 2 018-19

 

Opos.cat 



 

 

Elaboració de la programació i prova pràctica 

Es formaran grups per especialitat: primària, infantil, musical... 

Dins cada especialitat, s’assignarà un màxim de 10 estudiants a cada  formador 

El nombre de grups i formadors per especialitat pot ser divers. 

 

Guiatge en l’estudi del temari 

En l’estudi del temari, s’assignarà un màxim de 30 estudiants a cada  formador 

Sempre que el nombre d’estudiants ho faci possible, es formaran grups per 

especialitat: primària, infantil ... 

En les especialitats amb menor matrícula s’agruparan dues o més especialitats per un 

mateix formador/a  

Cada formador tindrà assignats els mateixos estudiants als Mòdul 1 (Prova Pràctica) i 3 

(Programació), la qual cosa afavoreix l’establiment de relacions formador/opositor. 

Com que la matrícula als diversos mòduls és independent, és possible que el nombre 

d’estudiants que segueixi cadascun dels mòduls sigui diferent.  A tall d’exemple: podria 

donar-se el cas que a un grup hi hagi 10 estudiants al Mòdul 3 (Programació Didàctica) 

dels quals només 8 ó 9 facin el Mòdul 1 (Prova Pràctica). 

 


