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Les sessió preliminar té una estructura diferent de la resta tant per la intenció a la qual 

respon, com per l’agrupament dels estudiants, com per format 

Intencionalitat 

S’hi ha afegit perquè els estudiants matriculats abans del dia 07 de novembre aprofitin 

les cinc setmanes que hi ha fins la sessió 1 (14 de desemre) avançant feina del Bloc 2:  

elaboració de la programació i prova pràctica.  

Blocs  

S’estableixen tres blocs que es desenvoluparan en sessions de 90 minuts 

1.- Informacions sobre l’oposició i sobre el funcionament del curs 

2.- Iniciació a l’elaboració de la programació 

3.- Iniciació a la resolució de la prova pràctica 

 

Planificació 

Horari  Blocs   Aula  Formador/a 
        

    
9 a 10.30 h 

 
Informacions sobre l’oposició i el curs 

  
 

 
    

        

       

 Elaboració de Programació Didàctica      10.30 a 12 h 

       
        

12 a 12.30 h  Descans      
        

       

 Preparació de la prova pràctica      12,30 a 14 h 

       

 

Esquema horari sessió preliminar.  

 

Continguts 

Concreció d’aspectes bàsics sobre la dinàmica de l’oposició (les normes del joc). Es 

tracta d’aspectes que ja van ser tractats a la sessió informativa (Bloc 0) però que convé 

reforçar i tenir clars des de l’inici de l’acció formativa. 

Pel que fa a l’elaboració de la programació i laresolució de la prova pràctica es 

convidarà els estudiants a una primera de presa de posicionament sobre... 

 

 Formació per a l’accés a la funció pública docent 

 

Opos.cat 



a) El context (entorn, grup...) al qual s’adequa la programació. 

b) La familiarització amb la prova pràctica: objectius, condicions, tradicions de 

les diverses especialitats..... 

La introducció a la programació implicarà la lectura del text de fonamentació 

Teixidó, J. i Felip, N. (2019): Elaboració de la programació didàctica per  

oposicions. Ed Malhivern. La Garriga. 140 pàg. 

 

Formadors sessió preliminar 

El bloc 1 l’impartirà el/la coordinador/a territorial.  

Els blocs 2 i 3 els impartirà un formador de programació i prova pràctica   

 

Assignació de tutor i seguiment d’activitat on line 

Prèviament a la realització de la sessió preliminar ja s’haurà procedit a l’assignació 

d’estudiants als tutors. 

El/la tutor/a s’incorpora a la dinamització i l’orientació als opositors en el decurs des la 

setmana en la qual s’ha produït l’assignació. 

L’assignació de tutors començarà el 15 d’octubre de 2019 

. 

 

 

 


