
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Seqüenciació Seqüenciació Seqüenciació Seqüenciació SessiSessiSessiSessions 1 a 5ons 1 a 5ons 1 a 5ons 1 a 5    
 

En què consisteix la tutorització? 

La tutorització d’opositors consisteix a establir un pla de treball que els permeti 
avançar, d’una manera ordenada i sistemàtica, en la preparació de les diverses proves. 

Cada estudiant és diferent, parteix d’una experiència i viu unes circumstàncies 
(personals, laborals, familiars...) singulars. Es tracta d’ajudar a cadascú des de la seves 
circumstàncies; d’aprofitar l’experiència i la potencialitat de cada opositor per ajudar-
lo a assolir la millor preparació possible. 

A diferència dels cursos convencionals, no es tracta de prescriure unes tasques 
obligatòries i controlar-ne el lliurament. El protagonista de l’aprenentatge és l’opositor 
qui ha de prendre un paper actiu en l’avenç en els diversos mòduls i, també, en 
l’adquisició de confiança i seguretat per a la intervenció davant el tribunal. El tutor 
l’ajuda a construir una estructura, a establir fites al llarg del camí, a superar els 
entrebancs, a veure les coses des d’altres punts de vista... En resum, l’ajuda a avançar 
més ràpid i a més seguretat... però qui ha de caminar és l’estudiant. 

 

L’art de l’equilibri 

Cada estudiant disposa d’un temps limitat per preparar l’oposició. A l’hora 
d’administrar-lo ha de decidir a quins aspectes dedica més temps o més atenció. Però 
no et pot afirmar que hi hagi una prova més important que la resta. Encara que la 
contribució a la nota final sigui diferent, s’han de superar totes. 

La programació s’ha de presentar el primer dia i ja no es pot modificar. Ara bé, per 
arribar a defensar-la cal haver superat la primera fase (la prova pràctica i el tema). 

Certament, es pot argüir que la prova pràctica té més valor que el temari (70% i 30%). 
I, a més, que el temari s’aprova amb un 2,5. Alguns opositors consideren que és més 
rentable dedicar esforç a la prova pràctica que no pas al temari. És una manera de 
veure-ho...però el llindar de l’aprovat (com es mesura un 2,5?) és relatiu. La decisió no 
és fàcil. I, a més, s’ha d’ubicar en la situació personal i el ritme vital de cada opositor.. 

Els formadors proposaran a cada estudiant un ritme d’estudi del temari; o bé la 
resolució de l’enunciat de la prova pràctica; o bé diverses maneres d’acreditar 
l’enfocament competencial a la programació... Ho faran amb la millor intenció, és la 
seva obligació...però és l’opositor qui ha de trobar l’equilibri entre els tres apartats. Al 
capdavall, és ell/a qui es presenta, qui ha de fer les proves, qui ha de defensar la 
programació davant el tribunal. 
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Delimitació i seqüenciació de la feina a fer 

Tot i les consideracions anteriors, la feina dels formadors consisteix a  

a) guiar l’opositor perquè elabori la programació 

b) proposar diverses proves pràctiques i analitzar les alternatives de resposta  

c) establir un pla per a l’estudi del temari i aportar eines d’apropiació i 
memorització dels temes 

Per aconseguir-ho, s’ha establert una seqüència indicativa d’activitats a realitzar (per a 
la prova pràctica) o de passes a seguir (en l’elaboració de la programació) que 
serveixen de pauta per al desenvolupament de les sessions presencials i per al 
seguiment on line. 

Cada formador, en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas, té plena 
autonomia per adequar-les a les possibilitats, a les necessitats o a l’expertesa de cada 
opositor. Tanmateix, disposar d’una seqüència inicial, facilita el camí 
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9 a 10.30 h 

 

En què consisteix una programació? Components de la programació  
Alguns exemples 
Com s'elabora la programació? Procés de treball al llarg de 4 mesos i mig 
Quina programació vols elaborar? 
Contextualització  
 Nivell Educatiu – Area  - Àmbit  -Globalitzada - Crèdit – Mòdul 
Quines són les característiques rellevants del context, centre, grup? 
Elabora un esquema general de la programació.  
         Índex i distribució de pàgines 

   

 
 

10.30 a 12 h 
 

En què consisteix la prova pràctica?  
Què valora el tribunal de la prova pràctica? 
Quina incidència té la prova pràctica en la puntuació final? 
Importància de l’expressió escrita 
Quines proves pràctiques són característiques de l’especialitat? 
Anàlisi d’una prova pràctica aportada pel formador/a 
Plantejament de la Prova Pràctica 1 

   

12 a 12.30 h  Descans 
   

 
 

12,30 a 14 h 

 

Quin és el temari de l’especialitat? On es troba? 
    Lectura, reconeixement i anàlisi del temari. 
    Identificació dels temes assequibles, amb coneixements previs... 
    Identificació dels temes als quals tens accés a materials d’estudi 
    Exploració i anàlisi de diversos materials d’estudi 
Com es prepara i s'estudia un tema?  
     Nivell d’aprofundiment adequat a la prova, elaboració d’esquemes,  
         memorització, estratègies de reforç 
Elaboració d’un pla d’estudi del temari 
 Quantes hores setmanals pots dedicar a l’estudi del temari?  
 Quantes hores d’estudi implica aprendre un tema? 
 Quin és el nivell d’aprofundiment adequat/òptim? 
 Quants temes podràs estudiar amb el temps que disposes? 
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9 a 10.30 h 
 

Components bàsics de la programació anual 
els objectius,  
les competències,  
les capacitats o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, 
els continguts,  
els criteris d'avaluació,  

Concreció dels components analitzats a les programació de cada opositor 
   

 
 

10.30 a 12 h 

 

Comentari de les respostes aportades pels opositors a la Prova Pràctica 1. 
Anàlisi de diverses modalitats/alterntives de resposta a la Prova Pràctica 1 
Idees o aspectes a tenir presents en la millora de la resposta a la prova 
pràctica 1. 
Establiment de pautes per a la millora de la Prova Pràctica 1. 
   Concreció arran de l’aportació de cada opositor 

Tasca a realitzar per la sessió 3 
         Introducció de millores a la resposta a la PP1 a partir dels aspectes  
          considerats al llarg de la sessió formativa  

   

12 a 12.30 h  Descans 
   

12,30 a 14 h 

 En què consisteix estudiar un tema?. Tècniques de treball intel.lectual 
 Estudi i memorització: són el mateix?  
 La modernitat i l’estigmatització de la memorització 
 Apropiació i interiorització del contingut d’un tema 
  Exploració inicial 
  Subratllat i valoració de les característiques del tema 
  Elaboració d’un esquema comprensió: idees clau 
 Elaboració d’un esquema jerarquitzat de desenvolupament 
  Una presentació gràfica port ser d’ajut 
  Desenvolupament dels diversos apartats 
   Apartats 1 i Subapartats 1.1. 
 Interiorització de l’esquema/idees clau 
  Modificació i millora de l’esquema inicial 
 Desenvolupament del tema a partir de les idees clau 
Quants temes et proposes estudiar per a la sessió 3? 
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9 a 10.30 h 

 

Desplegament de la programació al llarg del curs: temporització 
Concreció de la programació en Unitats Didàctiques 
Nombre, tipologia, durada, criteris d’elaboració 
Components d’una U.D. 

els objectius d'aprenentatge,  
les competències o capacitats que es desenvolupen,  
els continguts,  
les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i  
els aspectes organitzatius i metodològics bàsics,  
    la selecció i ús de recursos didàctics 
    la gestió de l’alumnat, del temps i de l’espai 
l'avaluació, 
     criteris, procediments i instruments d’avaluació  

          la temporització 
Coherència entre els diversos elements i les activitats d’ensenyament-
aprenentatge:  un factor clau en la valoració de la programació. 
Concreció de la tasca a realitzar i data de lliurament per tal que el formador 
tingui temps de revisar-ho i comentar-ho en el decurs de la sessió 4  

   

 
 

10.30 a 12 h 

 

Anàlisi de les respostes dels estudiants a la millora en la resposta a la 
Prova Pràctica 1 
         Variacions en la resposta.  
         Adequació de la resposta al context: centre, grup, alumnes 
         Aspectes formals: correcció, ortografia, legibilitat 
Tasca a realitzar per la sessió 4 
         Presentació de l’enunciat ocult de la Prova Pràctica 2. 
         Condicions de realització idèntiques a la prova: temps, 
         manuscrit,etc 
         Instruccions per a la tramesa de la prova al formador 
 

   

12 a 12.30 h  Descans 
   

12,30 a 14 h  

 

 

Anàlisi dels resultats de l’estudi del temari 
        Quants temes has estudiat? 
         Amb quin nivell d’aprofundiment? 
          Ets capaç d’elaborar el tema com si fos l’oposició?  
          Quines han estat les principals dificultats? 

Estratègies de memorització: l’accés al record. 
        Comprovació del record: mediat (demà), diferit ( al cap de 3, 6 dies) 

                        Revisió i consolidació: pla sistemàtic 
Distribució del temps d’estudi 
 Temps d’exploració i preparació de la informació 
 Temps d’estudi 
                          De fixació, ordenació i seqüenciació d’idees 
                          D’establiment de relacions 
                          D’elaboració de recursos mnemotàcnics 
 Temps de revisió i consolidació 
Reelaboració del pla d’estudi elaborat a la sessió 1 
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9 a 10.30 h 

 

Altres components de la programació que s’esmenten a la convocatòria 
          la metodologia,  

*incloent-hi l'ús pertinent de les TIC i 
          l'agrupament d'alumnes, 
           l'enfocament globalitzador (altres àrees relacionades) 

les estratègies d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema 
educatiu inclusiu 
        mesures i suports addicionals o intensius que es preveuen 

Concreció de la tasca a realitzar i data de lliurament per tal que el formador 
tingui temps de revisar-ho i comentar-ho en el decurs de la sessió 5  

   

 
 

10.30 a 12 h 
 

Anàlisi i Comentari de les respostes a la Prova Pràctica 2 
              Consideracions grupals i individuals 
Tasques a realitzar per la sessió 5 
A) Introducció de  millores a la Prova Practica 2 
B) Previsió d’altres alternatives de prova pràctica adequades a 
l’especialitat. Elaboració de l’enunciat 

   

12 a 12.30 h  Descans 
   

12,30 a 14 h 

 Estructura de resposta a un tema 
 Introducció:  
                 Tipus de tema. Significativitat. Ubicació en el currículum 
                  Plantejament des del qual es respon 
 Estructura de resposta/diagrama de continguts 
 Continguts del tema 
  Fonaments 
  Desenvolupament 
  Principals aportacions 
  Bibliografia 
 Aplicació a l’aula/a l’escola 
  Consideracions generals 
  Adequació a l’edat/trets distintius de l’alumnat 

Aspectes metodològics 
Què han d’aprendre els alumnes? Amb quina intenció? 
Possibilitats i limitacions del tema en l’escola actual 

                             Visió prospectiva del tema en el futur professional 
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9 a 10.30 h 

 

Revisió i comentaris de les programacions que hagin estat lliurades pels 
estudiants 

Aspectes formals a tenir en compte en la presentació de la programació 
            Singularitat: toc personal de l’opositor 
            Màxim 60 pàg, interliniat 1,5, cos de lletra 12 p,  
             Portada: elements indispensables 
             Index amb U.D. numerades 
            Annexos 

Entre l’elaboració i la presentació. Introducció al Mòdul 4 
Anàlisi individual dels aspectes a completar/detallar i millorar. 
Establiment d’un pla de treball on line fins la data límit de presentació 

   

 
 

10.30 a 12 h 

 

Establiment d’un esquema de resposta a la prova pràctica. Alguns 
elements a tenir en compte 
 
Aspectes formals a tenir en compte en l’elaboració de la PP 
          Correcció en la redacció 
          Aspectes formals: interlineat, paràgrafs, ortografia, llegibilitat 
          Relectura i correcció 
  Claredat en les correccions 
          Numeració dels fulls. 
          Esmenes/Addendes 
Darrers consells per a l’afrontament de la prova pràctica 

   

12 a 12.30 h  Descans 
   

 

12,30 a 14 h 

 

Revisió dels resultats de l’estudi del temari i pla de treball fins el dia de la 
prova. 
         En quin grau has complert el Pla d’Estudi 
         Temes que saps bé/ regular /pots respondre... No en saps res 

Adequació a la situació: com serà la prova 
 Previsió del temps que tindràs per fer la prova 
               Abans de l’inici de la prova 
 Presa de decisió sobre quin tema faré. 2 a 5 min 
 Esquema inicial del tema elegit. 5 minuts 
 Redacció del tema: 90 minuts 
  Correcció en la redacció 
  Llegibilitat 
 Relectura i correcció 

Des d’avui fins la data de la prova: pla d’estudi  

 


