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Preparació col.laborativa del temariPreparació col.laborativa del temariPreparació col.laborativa del temariPreparació col.laborativa del temari 

Opos.cat estimula la formació de grups de preparació col.laborativa del temari entenent 
que aquesta opció: 

a) Permet disposar de temes originals, elaborats específicament per a l’oposició. 
b) Escurça i optimitza el temps de preparació de materials. 
c) Incrementa el temps de dedicació a l’estudi i la memorització 
d) Possibilita que cada opositor personalitzi i singularitzi els temes  
e) Afavoreix la coneixença i la construcció de sinèrgies entre els opositors. 

Perquè la idea esdevingui realitat cal que els opositors comparteixin els principis 
fundacionals i, alhora, i s’estableixin les regles que han de presidir el funcionament dels 
equips.  

Et text detalla els principals aspectes que els grups han de tenir en compte a l’hora de 
constituir-se i de fixar la dinàmica de funcionament. La concreció que en faci cada grup pot 
presentar matisos o especificitats que es recullen en un document que rubriquen els 
integrants de l’equip.  
 

 

1.- FONAMENTS 

1.1. Objectiu. Preparar del temari de l’especialitat per a les oposicions de professorat de 
secundària 2019-20. En tractar-se d’un objectiu compartit, el treball col.laboratiu de 
diversos opositors pot ser beneficiós per a tots.  

1.2. Opcionalitat. La decisió de formar o d’adscriure’s a un grup col.laboratiu correspon a 
cada opositor. Opos.cat atendrà, en igualtat de condicions, tots els opositors, amb 
independència de la modalitat d’estudi que adoptin.   

1.3. Singularitat. Cada grup és singular: pel nombre d’integrants, per les bases que en 
regulen pel funcionament, per la denominació... Té autonomia a l’hora de constituir-se, 
d’establir les normes de funcionament, d’admetre nous membres, etc.  

1.4. Formalització. Opos.cat vetllarà perquè el document de constitució del grup (a 
realitzar durant el període abril – juny 2019) detalli els compromisos que contrauen els 

 

 Formació per a l’accés a la funció pública docent 
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membres. 

1.5. Supervisió. Opos.cat supervisarà que el funcionament del grup i el comportament dels 
seus membres s’ajusti a allò establert al document fundacional.  

 

 

2.- CRITERIS DE PREPARACIÓ DELS TEMES 

2.1. Originalitat. El criteri bàsic que ha de presidir l’elaboració dels temes és l’originalitat. 
Òbviament, els continguts han de ser pertinents. Del que és tracta de seleccionar-los, 
ordenar-los, elaborar un esquema, establir connexions amb altres temes,  buscar exemples 
originals... El tribunal agraeix no haver d’escoltar o llegir el mateix tema, la mateixa 
estructura i, sovint, els mateixos exemples... Amb un enfocament més original, s’obté un 
millor resultat.  

2.2. Elaboració pròpia.  Cada opositor elaborarà els temes que li corresponguin de bell 
nou. Ha de redactar una proposta original de desplegament del tema. Evidentment, es 
basarà en manuals, temaris, textos existents, etc. que ha de reelaborar o integrar en una 
aportació original, redactada específicament per al grup d’estudi.  

2.3 Elecció dels temes a preparar. Cada opositor, en el decurs de la sessió presencial, 
elegirà quin/s tema/es prepararà. És lògic que triï aquells de què en disposa més 
informació, n’és especialista, té materials, ha impartit com a docent, etc. Partint d’aquest 
fonaments, elaborarà un proposta pròpia de desplegament del tema. 

2.4. Obertura. Els temes es lliuraran al Banc de Temes de cada grup en un format obert 
(Microsoft Word o Open Office) per facilitar que els companys del grup puguin 
personalitzar-lo: efectuant aportacions, incloent nous exemples, complementant la 
bibliografia, afegint recursos didàctics...  

2.5. Exclusivitat. Els temes són d’ús exclusiu dels integrants del grup per a l’edició 2019-20.  

 

 

3.- QUINS TEMES FA CADASCÚ? 

3.1. Expressió de preferències. Cada integrant del grup podrà expressar els temes que 
prefereix preparar.  És lògic que triï els temes del quals en disposa més informació, n’és 
especialista, té materials, ha impartit com a docent, etc. Partint d’aquest fonaments, 
elabora un proposta pròpia de desplegament del tema. 

3.2. Full de control. El grup ha de portar un full de control dels temes ja elaborats i dels 
que queden per elaborar  

3.3. Assignació de tema/es. A cada trobada presencial es decidirà quin/quins tema/es 
prepararà cada integrant del grup durant el proper període. El formador sol.licitarà 
preferències amb alguns dies d’anticipació per tal d’agilitar el procés. 
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3.4. Assignació de temes per al període abril – juny 2019. L’assignació de tema/es que 
correspon al primer període (abril-juny) es realitzarà quan s’hagi constituït el grup. Tot i 
això, a la sessió presencial del 27 d’abril de 2019 es farà un sondeig de preferències i es 
prendran decisions provisionals. En la resta de períodes, es farà durant la sessió presencial 

 

4.- QUANTS TEMES CAL PREPARAR? 

4.1. Nombre de temes a preparar. Cada integrant d’un grup es compromet a la preparació 
d’1, 2 o 3 temes (segons el tamany del grup) en cadascun dels 4 períodes entre sessions 
presencials. En el supòsit A, cada opositor prepara 4 temes; en el supòsit B, en prepara 8; 
en el supòsit C, en prepara 12.  

4.2. Combinar preparació i estudi. L’elaboració d’un nombre reduït de temes (entre 4 i 12) 
durant un període de 10 mesos permet combinar la preparació dels temes, l’estudi i la 
memorització. 

4.3. Supòsits de distribució de temes. S’estableixen tres opcions que poden 
complementar-se de la manera que cada opositor (o grup) consideri oportuna. 

Supòsit A. Cada opositor prepara UN tema en cada període 

 Nombre total de temes preparats  

Membres Equip 29 juny 21 setembre 16 novembre 25 gener 
5 5 10 15 20 
6 6 12 18 24 
7 7 14 21 28 
8 8 16 24 32 
9 9 18 27 36 

10 10 20 30 40 
11 11 22 33 44 
12 12 24 36 48 

Supòsit B. Cada opositor prepara DOS temes en cada període 

 Nombre total de temes preparats  
Membres Equip 29 juny 21 setembre 16 novembre 25 gener 

2 4 8 12 16 
3 6 12 18 24 
4 8 16 24 32 
5 10 20 30 40 
6 12 24 36 48 

Supòsit C. Cada opositor prepara TRES temes en cada període 

 Nombre total de temes preparats  
Membres Equip 29 juny 21 setembre 16 novembre 25 gener 

2 6 12 18 24 
3 9 18 27 36  
4 12 24 36 48  
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5.- FORMACIÓ DE GRUPS 

5.1. Composició. El nombre d’integrants d’un grup és variable. Cal tenir en compte que 
quants més integrants tingui el grup, més elevat és el nombre de temes preparats... però 
també s’incrementa la dispersió de plantejaments i la complexitat de gestió.  

5.2. Denominació. Cada grup pot adoptar una denominació. Opos.cat li assignarà una 
identificació estardarditzada.  

5.3. Compromisos. El propi grup determina els compromisos que assumeixen els 
membres: ritme de treball, pautes de funcionament, nivell de qualitat, etc. 

5.4. Període de constitució. La formació de grups col.laboratius es durà a terme entre el 
27 d’abril i el 29 de juny de 2019.  

5.5. Incorporacions. Un cop constituïts els grups, durant el període entre el 29 de juny i el 
21 de setembre, s’hi podran incorporar nous membres sempre que comptin amb 
l’acceptació dels membres fundadors i es concretin les condicions de la incorporació. 

5.6. Acreditació documental. En el decurs de la primera trobada presencial i durant els 
dies posteriors (fins el 15 de maig de 2019) es procedirà a la formació dels grups i a la 
concreció dels temes a preparar. Aquests aspectes quedaran recollits al document 
Constitució i criteris de funcionament que serà signat pels membres de l’equip a la sessió 
del 29 de juny.  

 

 

6.- EXTENSIÓ I CONTINGUTS DEL TEMA 

6.1. Extensió. L’opositor disposa de 120 minuts per fer la prova. Opos.cat aconsella 
dedicar-ne 100 a escriure el tema. Els 20 minuts restants convé destinar-los a decidir el 
tema, a elaborar un esquema de desplegament, a observar els aspectes formals,  a fer una 
revisió final... En aquestes condicions, fixem l’extensió orientativa dels temes entre 3500 i 
5000 paraules  

6.2. Continguts. La determinació dels continguts del tema correspon a l’opositor. 
S’aconsella la combinació de continguts científics (aspectes substantius del tema) i 
continguts didàctics (que acreditin d’adequació del tema a l’ensenyament secundari). Una 
proporció raonable entre ambdós pot ser: continguts científics (entre el 60% i 80%) i 
continguts didàctics (entre el 20% i el 40%). 

6.3. Continguts científics. La selecció, ordenació i sistematització del continguts científics 
del tema és responsabilitat de qui l’elabora. Es pot basar en temes ja elaborats, en 
manuals universitaris, en els coneixements adquirits durant la carrera, etc. És recomanable 
incloure les fonts bibliogràfiques principals en el cos del tema i referenciar-les al final o a 
peu de pàgina. 

Es tracta d’elaborar una versió pròpia del tema, adequada a les característiques de la 
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prova (durada, format), que respongui als criteris de correcció. 

El formador i la resta de membres de l’equip podran formular observacions o aportacions 
complementàries als continguts científics 

6.4. Continguts didàctics. L’autor de cada tema ha de tenir en compte l’adequació del 
tema a l’ensenyament secundari. En la redacció del tema (ja sigui en un apartat final o en 
els diversos blocs) efectuarà aportacions de diversos tipus: 

a.- Ubicació i significativitat del tema en el currículum d’ESO i Batxillerat 
b.- Referències legals a tenir en compte.  
c.- Recursos educatius: llibres de text, vídeos didàctics, materials educatius 
específics, recursos a la xarxa, simulacions, etc. 
d.- Programes/Innovacions educatives en vigor relacionades amb el tema. 
e.- Orientacions per a l’ensenyament-aprenentatge del tema a l’aula: exercicis 
pràctics, sortides, simulacions, projectes, principals dificultats que es presenten als 
estudiants,  etc. 

El formador i la resta de membres de l’equip podran formular observacions o aportacions 
complementàries als continguts didàctics 
 

 

7.- ASPECTES FORMALS 

7.1. Format obert. El temes s’han de lliurar en format Microsoft Word (.doc o bé .docx) o 
bé en format Open Office (.odt) amb la intenció que cada opositor pugui manipular-los: 
afegir-hi exemples, canviar l’ordre de les parts...per adequar-los a la seva manera 
d’estudiar. 

Text base: lletra Arial de 12 punts. 
Títol d’apartat: Arial 14 + MAJÚSCULA + Negreta 
Títol de Subapartat: Arial 14 + Minúscula + Negreta 
La resta de critreris formals (quadres, notes, etc.) es deixen a criteri de qui el prepara. 

7.2.Portada. Hi ha d’haver el número i el títol del tema, l’especialitat, la identitat de 
l’autor/autora i la referència a Opos.cat 2019-2020 

Índex. A la primera pàgina hi ha d’haver un index del desplegament del tema en format 
analític. Tres nivells de desplegament poden  ser suficients. 

3. 
3.1. 
3.1.1. 

7.3. Diagrama de desplegament del tema. Al començament, després d’un paràgraf 
introductori, sembla aconsellable efectuar una presentació panoràmica dels continguts del 
tema. En aquest punt pot ser útil elaborar un quadre esquemàtic, diagrama, etc.  de 
presentació i d’establiment de relacions entre els diversos apartats  i subapartats.  

7.4. Bibliografia. Cal citar la bibliografia de referència a la part final. No es tracta de 
presumir d’erudició sinó de citar les fonts bàsiques que has utilitzat en el 
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desenvolupament del tema. Amb mitja pàgina n’hi pot haver prou 

 

 

8.- ACCÉS ALS TEMES I A ALTRES RECURSOS 

8.1. Banc de temes. Els temes preparats es posaran a l’abast de la resta d’integrants de 
l’equip a través del Banc de temes . Cada equip pot decidir  de quina manera 
(preferiblement a través de Google Drive o del propi Moodle d’Opos.cat) compartiran els 
temes  

8.2. Identificació de l’arxiu que conté un tema. Es proposa la denominació T1 seguida de 
l’acrònim identificatiu de l’especialitat i de les 3 inicials del cognom de l’autor. Com a 
exemple, l’arxiu que conté el Tema 1 d’Anglès, elaborat per Jèssica Serrano, es 
denominaria: T1-ANG-SER 

8.3. Lliurament dels  temes. Els integrants de l’equip establiran les dates i el procediment 
de lliurament dels temes. 

8.4. Banc de recursos. Els opositors d’una especialitat (incloent-hi els formadors) poden 
posar a disposició del conjunt dels opositors de l’especialitat recursos d’estudi de diversa 
naturalesa: temes elaborats per editorials o per opositors anteriors, articles científics, 
temes extrets de la web, fragments  de divulgació, etc.  Es compartiran al Banc de recursos 
que hi haurà al Drive. 

8.5. Identificació de l’arxiu que conté un recurs. Es proposa la denominació R (Recurs ) 
seguida de l’acrònim de l’especialitat i una breu descripció. Com a exemple,  del tema 6 de 
l’especialitat de Física i Química  a la web hi ha un mapa conceptual i un vídeo que es 
poden aportar al Banc de Recursos com a:  

R-FQ-T6_Mapa Conceptual T6 
R-FQ-T6_Video Moviment de Rotació d’una Partícula  

8.6. Lliurament al Banc de Recursos. L’aportació de recursos és voluntària per part dels 
integrants de l’equip. Es tracta de recursos que s’aporten al col.lectiu perquè cadascú 
valori si li poden ser d’utilitat. No s’estableixen dates ni procediments de lliurament. 

 

 

9.- AUTORIA, PROPIETAT I COMPROMIS D’ÚS 

9.1. Autoria. L’autoria intel.lectual de cada tema correspon a l’opositor/a que l’hagi 
elaborat. A la primera pàgina hi constarà el número i el títol del tema, l’especialitat, la 
identitat de l’autor i la referència a Opos.cat 2019-2020. 

9.2. Propietat. La propietat del conjunt de temes és compartida pels integrants del grup 
que en faran un ús mancomunat. 

9.3. Compromís d’ús restringit. Els membres del grup es comprometen a usar els temes 
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elaborats en la preparació de les oposicions 2019-2020 a títol exclusivament individual. Es 
comprometen, per tant, a fer-ne un ús privat; a no difondre’ls entre opositors aliens al 
grup.  

9.4. Ús comú. A partir del curs 2020-2021 els temes elaborats passen a ser continguts 
comuns.  

 
 

10.- IDENTIFICACIÓ 

10.1. Denominació. Els integrants d’un grup poden triar una denominació per al grup. 

10.2. Identificació. Opos.cat assignarà una clau per a la identificació del grup que faciliti 
l’ordenació i la localització de la informació a Google Drive. Se seguirà un criteri unívoc per 
als diversos grups.  

 
 

11.- FORMADOR/A 

11.1. Animació. El/la formador/a plantejarà la formació de grups col.laboratius a la sessió 
del 27 d’abril de 2019 i articularà el procés i el calendari a seguir en la seva constitució. 

11.2. Gestió. El/la formador/a vetllarà per la concreció del document Constitució i criteris 
de funcionament. Els integrants del grup procediran a la signatura del document a la 
sessió presencial del 29 de juny 2019. El formador custodiarà el document. 

11.3. Seguiment. El formador efectua un seguiment del funcionament dels equips  a través 
de la comunicació permanent amb els membres (s’aconsella la creació d’un grup de 
whatsapp).  

11.4. Supervisió. El/la formador/a supervisarà que el funcionament del grup es 
correspongui amb allò determinat al document de constitució. 

11.5. Presa de decisions. El formador afavorirà la presa de decisions relatives al 
funcionament del grup, a través de comunicacions on line o bé a les sessions presencials. 

11.6. Mediació. El/la formador/a vetllarà per la construcció de solucions compartides en 
cas que es presentin discrepàncies o contraposició d’opinions entre els membres del grup. 

 
 

12.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 

12.1. Queixes. Els membres del grup que estiguin descontents amb algun aspecte del 
funcionament, en primera instància, ho expressaran de manera col.lectiva, als espais de 
fòrum del grup. Si la deficiència o la queixa persisteix, s’adreçaran al formador o a la 



J. Teixidó (2019) 
Grups d’estudi col.laboratiu del temari per a oposicions a cossos docents 

 
 

10

coordinadora del Bloc 1. 

12.2. Incompliments. Si es produeixen incompliments en el lliurament dels temes o bé en 
els nivells de qualitat, es posaran de manifest a través dels mitjans de comunicació 
col.lectiva que hagi establert el grup. 

12.3. Anàlisi i presa de decisions a les sessions presencials. En el decurs de les sessions 
presencials, s’analitzaran els fonaments i les causes de les queixes o incompliments 
exposats i s’adoptaran decisions orientades a la subsanació dels errors o incompliments.  

12.4. Casos extrems. Davant casos extrems d’incompliments o negligència, l’equip pot 
decidir la pèrdua de la condició de membre d’un dels seus integrants. 

12.5. Presa de decisions. La presa de decisions que afectin el conjunt del grup es portarà a 
terme en les sessions de dissabte al matí (per bé que abans s’haurà comentat i debatut on 
line), amb la presència física dels integrants del grup.  

 
 

13.- DE LA PREPARACIÓ A L’ESTUDI 

13.1. Preparar vs estudiar. Disposar de material d’estudi original, actualitzat i elaborat 
específicament per a l’oposició és avantatjós perquè afavoreix la feina d’estudi però no 
garanteix un resultat positiu: cal estudiar. 

13.2. Quants temes cal haver estudiat? Òbviament, quants més en sàpigues, majors són 
les possiblitats d’èxit. Ara bé, tenint en compte el número total de temes i el número de 
boles que s’extreuen en el sorteig, portar-ne una quarantena llarga de ben preparats i 
estudiats atorga notables possibilitats d’èxit. 

13.3. Selecció dels temes a estudi. Els diversos temes que disposes al Banc de Temes són 
fruit del treball de l’equip. La feina de seleccionar-los i prioritzar-los correspon a cada 
opositor.  

13.4. Pla d’estudi. Un cop seleccionats els temes a estudiar, elabora’t un pla personal 
d’estudi que tingui en compte les diverses operacions intel.lectuals a realitzar: elaboració 
d’esquemes, estudi, memorització i rememoració. 

 
 

14.- DOCUMENT DE CONSTITUCIÓ I CRITERIS DE FUNCIONAMENT 

Model. El document de constitució i criteris de funcionament del grup s’elabora a partir de 
l’exemplar que apareix com a annex al text. A més dels aspectes bàsics, cada grup pot 
afegir-hi o complementar allò que consideri pertinent. 
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DOCUMENT DE CONSTITUCIÓ I D’ESTABLIMENT DE CRITERIS DE 
FUNCIONAMENT D’UN GRUP DE PREPARACIÓ COL.LABORATIVA DEL 

TEMARI PER A LES OPOSICIONS DOCENTS 2020 
 
Especialitat   

 
Identificació (l’assigna Opos.cat) Denominació (Opcional) 

  
Integrants de l’equip 

1.- 8.- 

2.- 9.- 
3.- 10.- 

4.- 11.- 

5.- 12.- 
6.- 13.- 

7.- 14.- 
Nombre de temes que cada integrant de l’equip prepararà en cada període  

 
 

Altres acords relatius a la dinàmica de funcionament del grup  

 
 
 
 
 

 
 

Signatures dels integrants de l’equips  
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Període 1. de 27 d’abril a 29 de juny 2019 
Temes que prepara cada membre durant el primer període  

Integrant de l’equip Tema/es Integrant de l’equip Tema/es 

1  8  

2  9  

3  10  

4  11  

5  12  

6  13  

7  14  
Data límit de lliurament al Banc de Temes  

 
Altres acords presos a la trobada presencial del 27 d’abril 2019  

 
 
 
 
 

 
 

Període 2. de 29 de juny al 21 de setembre 2019 
Temes que prepara cada membre durant el segon període   

Integrant de l’equip Tema/es Integrant de l’equip Tema/es 

1  8  

2  9  

3  10  
4  11  

5  12  

6  13  

7  14  
Data límit de lliurament al Banc de Temes  

 
Altres acords presos a la trobada presencial del 29 de juny 2019  
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Període 3. del 21 de setembre al 16 de novembre 2019 
Temes que prepara cada membre durant el tercer període 

Integrant de l’equip Tema/es Integrant de l’equip Tema/es 

1  8  

2  9  

3  10  

4  11  

5  12  

6  13  

7  14  
Data límit de lliurament al Banc de Temes  

 
Altres acords presos a la trobada presencial del 21 de setembre  

 
 
 
 
 

 

 
Període 4. del 16 de novembre de 2019 al 25 de gener de 2020 
Temes que prepara cada membre durant el quart període  

Integrant de l’equip Tema/es Integrant de l’equip Tema/es 

1  8  

2  9  

3  10  

4  11  

5  12  

6  13  

7  14  
Data límit de lliurament al Banc de Temes  

 
Altres acords presos a la trobada presencial del 16 de novembre de 2019  
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Full de control dels temes preparats / pendents de preparació  

Especialitat Número Temes 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               
 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
               
 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
               
 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
               
 
La línia superior (ombrejada en lila) correspon als números dels temes. Als quadres de la línia inferior 
s’hi pot anotar el número de l’integrant de l’equip encarregat d’elaborar el tema. 
 
 

Altres aspectes relatius al funcionament de l’equip  
 


