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La disponibilitat temporal, l’experiència, així com la situació personal fan que les 

estratègies que adopten els opositors en la preparació de les diverses proves siguin 

ben diferents: n’hi ha que comencen pel temari; n’hi ha d’altres opten per avançar 

l’elaboració de la programació, altres ho fan seguir tot, etc. 

 

Aquesta diversitat ha conduït Opos.cat a flexibilitzar la seqüenciació del model 

formatiu del Mòdul 2 Elaboració de la Programació Didàctica. Es tracta de donar 

resposta als opositors que desitgen començar l’elaboració de la programació abans de 

l’estiu i, alhora, respectar els sis dissabtes de trobada presencial. 

 

Els opositors inscrits al Mòdul 2 als mesos de maig, juny i juliol disposaran d’un 

formador/a que els atendrà en modalitat on line, des del 15 de juny fins el 15 

d’octubre de 2020. Dedicaran aquest temps a: 

A) Fer una lectura comentada del manual Elaboració de la programació didàctica 

per oposicions. 

B) Conèixer les diverses parts de la programació posant una atenció especial a la 

unitat didàctica tot considerant diversos formats de presentació. 

C) Analitzar diversos exemples de programacions tot valorant-ne els punts forts i 

febles.  

D) Elaborar un índex i una proposta de distribució dels continguts que esdevingui 

una guia en el procés d’elaboració. 

E) Considerar diverses possibilitats, formats i eines de presentació. 

F) Concretar les característiques del context (entorn sociocultural) i de l’alumnat 

(grup classe) al qual es destina. 

G) Reconèixer els currículums dels cicles formatius i els seus elements principals 

(resultats d'aprenentatge, unitats formatives, competències i perfils 

professionals, etc.) 

 

A partir del 16 d’octubre se’ls assignarà un nou formador per a les sessions presencials 

(la primera serà el 7 de novembre) que continuarà la feina amb l’elaboració /revisió de 

les diverses parts, en modalitat semipresencial. 

 

L’atenció als opositors durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre anirà a càrrec 

d’un formador generalista de cada zona territorial. Del 15 d’octubre al 7 de novembre 
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es farà el traspàs d’informació al formador d’especialitat que atendrà l’opositor en el 

període octubre-abril 2020-21. 
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