VIDEOCONFERÈNCIES FORMATIVES GRATUÏTES
Opos.cat ofereix 5 videoconferències formatives obertes en les quals es tracten els principals aspectes a tenir en
compte en la presa de decisió, en l’adopció d’una estratègia d’estudi i en la preparació i la realització de les proves .
Ponent de Videoconferències 1, 2, 3 i 4: Joan Teixidó Saballs
Intervenció del ponent: 75 minuts. Intervencions i preguntes dels assistents: 45 minuts.
La participació a les videoconferències és independent del seguiment del programa Opos.cat
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Conèixer a fons el procediment de selecció i les característiques
. de l’oposició (tant allò que és escrit al DOGC com allò que

5.- Conèixer i preparar l’oposició a les diverses especialitats.
Cadascuna de les especialitats d’educació secundària presenta característiques distintives o hàbits consolidats pel que fa
a la incardinació en el currículum, l’estructura del temari, a la concreció de la prova pràctica o la presentació davant del
tibunal que cal conèixer i analitzar per poder-les preparar amb fonament.
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Del 10 al 13 de maig, de 18 a 20 h

forma part de la dinàmica de cada especialitat) resulta fonamental per valorar l’esforç que cal esmerçar-hi, per establir
una estratègia de preparació adequada a la situació de cadascú i per no defallir al llarg del procés.
12 i 14 d’abril, de 18 a 20 h i 17 d’abril de 8,30 a 10,30 h

ESPECIALITAT
Alemany
Anglès

2.- L’estudi del temari a les oposicions docents a secundària
Com ha canviat la prova de temari? Característiques d’un bon tema. Quants temes cal estudiar? S’ha de memoritzar?
Com es puntua? Com completar i singularitzar el tema? Com puc recordar tot allò que he estudiat? Em proposo un ritme
d’estudi però no el compleixo: què fer? Com combinar l’estudi del temari amb l’elaboració de la programació i la
preparació de la prova pràctica? Aspectes a tenir en compte en la realització de la prova i la redacció del tema.
19 i 21 d’abril, de 18 a 20 h i 24 d’abril de 8,30 a 10,30 h

Biologia i Geologia
Dibuix
Economia

L’afrontament de l’oposició constitueix un repte íntim, que cada persona ha d’afrontar des de les seves
circumstàncies (coneixements, temps de dedicació, itinerari professional, experiència docent, mèrits, treball, família,
etc.) les quals determinen l’estratègia de preparació. D’altra banda, també constitueix una oportunitat de creixement
professional i personal: coneixement del sistema educatiu català, adquisició d’habilitats intel.lectuals, superació de
situacions de tensió, increment de l’autoestima… Ser-ne conscient ajuda a afrontar-les amb perspectiva d’èxit.
26 i 28 d’abril, de 18 a 20 h i 15 de maig de 8,30 a 10,30 h

Noemí Iriarte

11-05-2021

De 18 a 20 h

Joan Pere Roselló

11-05-2021

De 18 a 20 h

Francesc Bert
Oriol Guinart

11-05-2021

De 18 a 20 h

Ana María Alvarez

11-05-2021

De 18 a 20 h

Dora Farnós

11-05-2021

De 18 a 20 h

11-05-2021

De 18 a 20 h

11-05-2021

De 18 a 20 h

Física i Química

Anna Macias

11-05-2021

De 18 a 20 h

Francès

Sílvia Bonilla

11-05-2021

De 18 a 20 h

Miquel Angel Gómez
Carlota Santamans

11-05-2021

De 18 a 20 h

Grec

Guillem Cintas

11-05-2021

De 18 a 20 h

Llatí

Lluïsa Peralta

11-05-2021

De 18 a 20 h

Manuela Jiménez

11-05-2021

De 18 a 20 h

Eva Palau

11-05-2021

De 18 a 20 h

Matemàtiques

Carles Vilà
Montse Trabal

11-05-2021

De 18 a 20 h

Música

Cristina Fuertes

11-05-2021

De 18 a 20 h

Orientació Educativa

Mònica Vallès
Montse Talavera

11-05-2021

De 18 a 20 h

Tecnologia

Lourdes Guitart
Alba Rodrigo

11-05-2021

De 18 a 20 h

Geografia i Història

Llengua Catalana i Literatura

4.- Elaboració, presentació i defensa de la programació didàctica

3 i 5 de maig, de 18 a 20 h i 8 de maig de 8,30 a 10,30 h
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HORARI

Meritxell Arderiu

Llengua Castellana i Literatura

Per superar la primera prova cal presentar una programació didàctica (que ha d’incloure un mínim de 6 UD) de 70
pàgines que cal presentar en una sessió pública, durant 25 minuts. A continuació, l’has de defensar tot responent les
preguntes que formuli el tribunal. Es tracta d’una prova eliminatòria que cal superar per accedir a la segona part.
Resulta fonamental, per tant, elaborar una bona programació i aprendre a presentar-la i defensar-la amb seguretat.

DATA

Juan Manual Cardenete

Educació Física
Filosofia

3.- Afrontar l’oposició: un repte íntim. 1001 excuses per no...

PONENT

INFORMACIÓ
www.opos.cat
Fundació Universitària Martí l’Humà. C/ Figueral, 59, 08530. La Garriga
Atenció a opositors a consultesopos@fumh.cat o bé al telèfon 663754103

Programa

Opos.cat 2021-22

Disseny exclusiu per a la convocatòria d’oposicions 2021-22 d’Ed. Secundària

1.- Què són? com funcionen? i com es preparen? les oposicions
2.- L’estudi del temari a les oposicions docents a secundària
3.- Afrontar l’oposició: un repte íntim. 1001 excuses per no estudiar
4.- Elaboració, exposició i defensa de la programació didàctica
5.- Conèixer i preparar l’oposició a les diverses especialitats.

25 TEMES A PUNT PER ESTUDIAR
ORIGINALS
Elaborats majoritàriament per opositors que van aprovar el 2019-20 amb bona qualificació

ADAPTATS A LA CONVOCATÒRIA
Dimensions: entre 7 i 10 pàgines. Adequats a la durada de la prova: 2 hores
El desplegament del tema té en compte els criteris d’avaluació establerts a la convocatòria

A PUNT PER ESTUDIAR
Esquema d’estudi a l’inici de cada tema. Estructuració en epígrafs i subepígrafs.
Orientacions per a l’estudi i la memorització.

ADREDITEN LA COMPETÈNCIA DOCENT DE L’ASPIRANT
Inclouen aportacions didàctiques i/o metodològiques relacionades amb el tema
Orientacions per al desplegament a l’aula. Connexió amb el Currículum (Decret 187/2015)

ELABORATS PER A LES OPOSICIONS A CATALUNYA
Redactats en català. Actualitzats. Elaborats específicament per a la convocatòria 2022.
Inclouen referències a legislació, programes, projectes o innovacions vigents a Catalunya

APECTES FORMALS
Bibliografia. Introducció i conclusió. Il·lustracions i diagrames. Correcció comunicativa

LLIURAMENT
En format electrònic. En el termini d’una setmana des de la inscripció.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Inscripció independent a cadascuna de les videoconferències
Del 12 d’abril al 15 de maig de 2021
De 18 a 20 h. (entre setmana) i de 8,30 a 10,30 h (dissabtes)
Inscripció a www.opos.cat

