Programa

Opos.cat 2020-21

Disseny exclusiu per a la convocatòria d’oposicions 2020-21 del cos de mestres

Trets distintius
Edició On Line: 7 videoconferències (durant 25 dies) + treball on line tutoritzat
Formació específica orientada a l’estudi i la millora dels temes de les diverses especialitats.
Temes elaborats específicament per a les oposicions 2021 per opositors que van superar les
oposicions dels anys 2018 o 2019 amb qualificació notable o superior a la prova del temari.
Llistat i breu currículum professional dels autors dels temes a www.opos.cat
Temes impresos en paper de 130 gr; enquadernats en espiral per facilitar l’estudi.
El lliurament dels temes als opositors s’efectuarà el primer dia del Taller d’Estudi del Temari.
Explicacions i tractament de temes genèrics en sessions de gran grup, que es desplegaran en
sessions en grups reduïts (entre 10 i 20 persones) on es realitzaran activitats pràctiques.
Les sessions en grups reduït aniran a càrrec d’un formador/a de l’especialitat, sempre que el
nombre d’incrits ho permeti.
Els incrits rebran gratuïtament (en format pdf) el llibre del professor Joan Teixidó, Preparació i
estudi del temari per a oposicions a cossos docents (Ed. Malhivern. 2020)

Edicions
Se’n realitzaran 3 edicions
Edició 1 OL. De l’1 al 25 de juliol. Modalitat On Line.
Edició 2 OL. De l’1 al 25 d’octubre de 2020. Modalitat On Line.
Edició 3 OL. Del 4 al 30 de gener de 2021. Modalitat On Line

Continguts que es tractaran en el decurs del taller
Anàlisi aprofundida del temari de l’especialitat
Identificació i ordenació dels temes segons criteris personals. Anàlisi de l’enunciat del tema. Singularitats de
cada especialitat. Elaboració d’una taula d’anàlisi del temari que n’afavoreixi la selecció i priorització
Planificació de l’estudi adequada a les circumstàncies de cada opositor/a
Anàlisi de l’activitat d’estudi, de les operacions mentals que cal realitzar per a la memorització d’un tema i
del temps de dedicació que requereix. Elaboració de plans (mensuals, setmanals...) personalitzats d’estudi.
Establiment i seguiment d’un ritme homogeni d’estudi. Adequació a les circumstàncies.
Elaboració de la radiografia d’un tema
Anàlisi dels aspectes a tenir en compte en la resposta a un tema a partir dels criteris d’avaluació de les
diverses especialitats. Parts d’un tema: introducció, índex, desenvolupament dels continguts, exemples,
bibliografia, adequació a la realitat educativa, il.lustracions, conclusió, etc. Trets distintius de cada part.
Personalització del tema
Com transformar la versió d’Opos.cat en un tema original, que et diferenciï de la resta d’opositors:
estructura singular, exemples propis, recursos didàctics, programes educatius o innovacions vigents,
normativa específica... Idees i recursos per a l’adequació del tema a la realitat educativa catalana.
Mètode d’Estudi
En què consisteix l’activitat d’estudi. Mètode ConDeMoR: fonaments, fases i recursos per a la posada en
pràctica. Com es memoritza un tema? Eines i recursos mnemotècnics a tenir present en la preparació, en la
memorització i en la fixació del tema per tal d’evocar-lo durant la realització de la prova.
Revisió dels temes que ja has estudiat
Planificació de la revisió: dosi de manteniment. Elaboració d’un diagrama de progrés en l’estudi dels temes.
Com simultaniejar l’estudi dels temes amb l’elaboració de la programació i la preparació de la prova
pràctica. L’acompanyament d’Opos.cat a llarg de tot el període d’estudi del temari.
Aprendre de l’experiència
Realització d’una simulació completa. Anàlisi i comentari dels resultats: extensió, ús de l’índex, oblits,
incorreccions, aspectes formals, bibliografia, gestió del temps, etc. Valoració del propi opositor: actitud,
sensacions, aspectes a preveure... Detecció i anàlisi d’errades. Pautes per a la realització de la prova.

Activitats Pràctiques que es realitzaran en el decurs del TET
1.- Taula d’anàlisi, ordenació i priorització de l’estudi dels temes en funció de dificultat, recursos, etc.
2.- Elaboració d’esquemes de preparació, estudi, memorització i evocació d’un tema.
3.- Quants temes et proposes saber? Anàlisi de probabilitats. Quantes hores calen per estudiar-ne un?
4.- Elaboració d’un pla d’estudi adequat a les possibilitats i a les circumstàncies personals de l’estudiant.
5.- Introducció d’elements que atorguin originalitat al tema: quins?, quants?, on? com?
6.- Memorització d’un tema. Obstacles i dificultats en l’estudi. Recursos per superar-los.
7.- Activitats de manteniment dels temes per evitar l’oblit dels temes ja estudiants.
8.- Coneixement i ús d’eines i recursos TIC en l’estudi del temari.
9.- Aspectes materials (lloc d’estudi, materials, plans de treball) i personals (actitud, motivació) en l’estudi.
10.- Simulació de la realització de la prova. Anticipació i anàlisi dels aspectes a tenir en compte.

Calendari
Del 29 d’abril al 21 de maig.
Del 15 de maig al 2 de juliol.
De l’1 al 29 de juny.
Dies 1 i 6 de juliol
Dies 1 i 6 de juliol
De l’1 al 13 juliol
Dilluns, 20 de juliol

Videoconferències Informatives amb inscripció prèvia
Període d’Inscripció al TET 1. Granollers i al TET 2. Tarragona
Formació de formadors TET 1 i 2
Inici del TET 1 (Tarragona) i TET 2 (Granollers)
Lliurament dels temes a la sessió inicial del TET 1 i TET 2
Realització del TET1 (Tarragona) i TET 2. (
Inici de l’acompanyament (coaching) on line als estudiants

