Curs de preparació per a l’accés a la funció pública docent 2019-2020

Conèixer i comprendre les singularitats de la

Programació i Prova Pràctica
Octubre 2019
PLANIFICACIÓ EDUCATIVA

Ana Díaz Sílvia Genís Sílvia Rodes Josep Miquel
Barcelona

Granollers

Tarragona

Girona

24 d’octubre 2019
Ins Jaume Balmes

24 d’octubre 2019
Ins Antoni Cumella

10 d’octubre 2019
Ins Pere Martell

24 d’octubre 2019
Ins Montilivi

Estefania Pedrós Miquel Castillo Toni Lamagrande
Lleida

Vic Girona

Sabadell

17 d’octubre 2019
IE Torre Queralt

17 d’octubre 2019
Ins Jaume Callís

10 d’octubre 2019
Ins Arraona

De 17
17 a 20 h
Activitat Gratuïta amb Inscripció Prèvia a www.opos.cat

1.- Model Formatiu Opos.cat 2019-2020

2.- Programa
17 h.a 17,10 h

Acreditació, acollida i introducció

17,10 a 17,30 h.

Què és? i com s’accedeix? a la funció pública docent.
Què implica ser funcionari públic? Què és un concurs oposició? Trets
distintius del procediment selectiu: fases, exercicis, calendari,
tribunals...

17,30 a 18 h.

Programació didàctica
Què és una programació didàctica? De quines parts consta? De quin
nivell o etapa? Quantes unitats didàctiques ha de tenir? Extensió
orientativa de les diverses parts. Annexos. Aspectes formals.
Elaboració de la programació

18 a 18,30 h

Prova pràctica.
Quin sentit té la prova pràctica? De quines parts consta? Temps de
realització. Criteris d’avaluació. Caracterització i singularitats de les
proves pràctiques de les diverses especialitats.

18,30 a 18,50 h

Presentació davant del tribunal
Aspectes a tenir en compte. Elaboració d’un guio. Us de recursos
audiovisuals. Posada en escena. Criteris d’avaluació.

18,50 a 19,10 h

Elaboració/Revisió de la programació didàctica a Opos.cat
Tutorització de l’elaboració de la programació didàctica. Materials
formatius. Revisió i millora d’una programació existent. Referències
legals i recursos.

19,10 a 19,30 h

Preparació i resolució de la prova pràctica a Opos.cat
El cicle de preparació de la prova pràctica. Materials especiífics
Opos.cat. Exercicis de simulació, correcció i millora. Aspectes formals
a tenir en compte en la realització de la prova.

19,30 a 20 h

Col.loqui
Aportacions, dubtes, preguntes i interrogants...
Atenció personalitzada als qui ho desitgin a la fi de la sessió

3.- ESPECIALITATS
Alemany
Anglès
Biologia i geologia
Dibuix
Economia
Educació física
Filosofia
Física i química
Francès
El llistat de formadors, agrupats
http://opos.cat/index.php/equip-ca

Geografia i història
Llatí
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Matemàtiques
Música
Orientació educativa
Tecnologia
per

edicions

i

per

especialitats,

és

4.- TRETS DISTINTIUS.
Destinataris
Opositors interessats a
a) Elaborar una programació didàctica per a oposicions,
b) Revisar i millorar una programació didàctica existent (aportada per l’opositor/a)
c) Preparar la prova pràctica i adquirir recursos i pautes de resposta per resoldre-la.
Durada
6 mesos: de novembre de 2019 a abril de 2020.
Format
6 trobades presencials. Dissabtes al matí, de 9 a 14 h.
Dates: 9 de novembre i 14 de desembre de 2019. 18 de gener, 15 de febrer, 21 de
març i 18 d’abril de 2020. Comunicació continuada on line amb el formador.
Llocs de realització
Barcelona (Ins Jaume Balmes), Sabadell (Ins Arraona), Granollers (Ins Antoni Cumella),
Vic (Ins Jaume Callís), Tarragona (Ins Pere Martell), Girona (Ins Montilivi) i Lleida (InsEsc Torre Queralt).
Seu Barcelona: Institut de fàcil accés en transport públic: bus, metro i tren
Resta de seus: Instituts situats en zones amb facilitat d’aparcament
Equip de formadors.
Professors titulars de l’especialitat en instituts públics.
Atenció personalitzada
Grups reduïts: de 8 a 12 estudiants d’una mateixa especialitat.
Guia d’estudi
Els opositors rebran gratuïtament el text
Teixidó, J. i Felip, N. (2019): Proposta de desplegament de la programació didàctica a
Catalunya adequada a la convocatòria d’oposicions 2019-2020. Ed Malhivern.
La Garriga. 140 pàg.

5.- INFORMACIÓ, ISCRIPCIÓ I ASSIGNACIÓ DE PLACES
Informació: consultesopos@fumh.cat Tlf. 663754103
Inscripció: de 25 de juny al 10 de novembre de 2019 a https://secundaria.opos.cat/
Assignació de places a formadors per ordre d’inscipció.
L’opositor pot expressar preferència de formador/a en efectuar la inscripció

6.- ENLLAÇ AMB LA RESTA DEL PROGRAMA OPOS.CAT
Durant el més de maig i la primera setmana de juny s’oferirà el Bloc 3: preparació de la
intervenció davant del tribunal. Més informació a http://opos.cat/index.php/modul-4

7.- MODALITATS I PREU
Modalitat A.- Elaboració de la programació + preparació de la prova pràctica
Pagament únic: 800€.
Pagament fraccionat (+4%): 532€ a l’inici + 300€ de l’1 al 15 desembre 2019
Només per inscripcions realitzades al juliol, agost, setembre i octubre 2019
Modalitat B.- Revisió i millora de la programació aportada per l’opositor/a +
preparació de la prova pràctica
Pagament únic: 800€.
Pagament fraccionat (+4%): 532€ a l’inici + 300€ de l’1 al 15 desembre 2019
Només per inscripcions realitzades al juliol, agost, setembre i octubre 2019

8.-ESPECIALITATS PER TERRITORIS

