
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

Horari  Mòdul  Especialitat  Formador/a 
       

   

9 a 9,30 h  

Seguiment del procés 

adminisratiu de l’oposició 

i informacions diverses 

 Totes  
Coordinador 

territorial 

       

    Alemany   

    Anglès   

    Biologia i geologia   

    Dibuix   

    Economia   

    Educació Física   

    Filosofia   

9.30 a 11,30 h  Programació didàctica  Física i Química   

    Francès   

    Geografia i Història   

    Llengua catalana i literatura   

    Llengua castellana i literatur   

    Matemàtiques   

    Música   

    Orientació educativa   

    Tecnologia   
       

11,30 a 12 h  Descans     
       

    Alemany   

    Anglès   

    Biologia i geologia   

    Dibuix   

    Economia   

    Educació Física   

    Filosofia   

12 a 14 h 
 Preparació Prova 

Pràctica 

 
Física i Química 

  

 

 Formació per a l’accés a la funció pública docent 

 

Opos.cat 



    Francès   

    Geografia i Història   

    Llengua catalana i literatura   

    Llengua castellana i literatur   

    Matemàtiques   

    Música   

    Orientació educativa   

    Tecnologia   
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Gestió dels grups 

Es formaran grups per especialitat: alemany, anglès, biologia i geologia... 

S’assignaran entre 8 i 12 opositors a cada  formador/a 

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

Els estudiants podran expressar preferència de formador en realitzar la matrícula la 

qual serà obseravada en l’assignació de plaça sempre  que el formador/a disposi de 

places vacants. 

A partir de l’15 d’octubre es procedirà a l’assignació de formador/a als opositors 

inscrits 

L’assignació de formador/a i l’accés al Moodle per als opositors inscrits amb 

posterioritat a 10 de novembre es durà a terme durant la setmana següent a la data 

d’inscripció. 

 

 

 

 

                                                 
1
 A l’exemple s’hi programen les diverses especialitats de professorat de secundària que ofereix 

Opos.cat 2019-20. Ara bé, com que hi ha algunes especialitats que no s’ofereixen en alguns territoris, la 

planificació que elabori cada territori presentarà singularitats pròpies. 


