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EN QUEN QUEN QUEN QUÈÈÈÈ CONSISTEIX LA PROVA? CONSISTEIX LA PROVA? CONSISTEIX LA PROVA? CONSISTEIX LA PROVA? 

REGULACIREGULACIREGULACIREGULACIÓÓÓÓ A LAA LAA LAA LA CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA

Programació didàctica
Ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya .

Ha de tenir en compte la inclusió educativa i la perspectiva de 
gènere

Ha d'incloure la planificació del currículum d'una àrea, àmbit, 
matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assig natura
relacionada amb l'especialitat per a la qual es participa. 

En la programació didàctica s'han d'especificar, almenys, els 
objectius, les competències, les capacitats o els r esultats 
d'aprenentatge que es desenvolupen, els continguts,  els 
criteris d'avaluació, la metodologia, la distribuci ó temporal i 
l'agrupament d'alumnes , així com les mesures i suports que es 
preveuen utilitzar per a l'atenció a tot l'alumnat e n el marc d'un 
sistema educatiu inclusiu.

Es correspon amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes 
educatives en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda 
competència docent per a impartir-lo. 



Pot estar referida a l'educació secundària obligatòria o al 
batxillerat

A l'especialitat d’orientació educativa , el pla d'actuació
educativa es pot fonamentar en les funcions de l'orientador 
educatiu en un equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) o 
en les funcions de l'orientador educatiu en un institut. 

En aquest últim cas, ha d'incloure tant l'atenció directa a 
l'alumnat com el suport a la comunitat .

Els aspirants han de lliurar la programació al tribunal en l'acte de 
presentació

Si l'aspirant no presenta la programació s'entén que renuncia a 
continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir 
d'aquest moment se'n puguin derivar

A l’Educació Secundària Obligatòria es poden programar les 
matèries de l'Annex 1 del Decret 187/2015 , de 25 d'agost, 
relacionades amb l'especialitat docent per la qual es participa.

Atès que el Decret 187/2015 agrupa les matèries en àmbits , 
també s'admetran programacions que incloguin matèries d'u n 
mateix àmbit o matèries d'àmbits diversos degudamen t 
raonats . 

En qualsevol cas, com a mínim una de les matèries ha de 
correspondre a l'especialitat a la que s'opta . 

En el Batxillerat es poden programar matèries comunes o de 
modalitat, relacionades amb l'especialitat docent, recollides al
Documents per a l'organització i la gestió dels centres. 

Formació de Persones Adultes , s'admetrà tant una programació
global de tres mòduls comuns d'un àmbit, del nivell I o II, com de 
tres mòduls que n'incloguin de comuns i d'opcionals que formin 
part d'un àmbit, relacionat amb l'especialitat a què es presenti 
l'aspirant, fent referència, si és el cas, a la globalització necessària 
de les activitats entre els tres mòduls. Cada mòdul ha de contenir, 
com a mínim, 2 unitats didàctiques.



1. Àmbit lingüístic
- Llengua catalana i literatura - Llengua castellana i literatura - Aranès - Llengües 

estrangeres - Llatí

2. Àmbit matemàtic 
- Matemàtiques - Matemàtiques acadèmiques-aplicades

3. Àmbit cientificotecnològic
- Ciències de la naturalesa: física i química - Ciències de la naturalesa: biologia i 
geologia - Ciències de la naturalesa: ciències aplicades a l’activitat professional -
Tecnologia - Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica) - Cultura 
científica - Física i química i ciències aplicades a l’activitat professional - Biologia i 
geologia i ciències aplicades a l’activitat professional - Tecnologia i tecnologies de 

la informació i la comunicació (informàtica)

4. Àmbit social
Ciències socials: geografia i història - Cultura clàssica - Emprenedoria - Economia -
Economia i emprenedoria 

5. Àmbit artístic
Música - Educació visual i plàstica - Arts escèniques i dansa

6. Àmbit de l’educació física
Educació física 

7. Àmbit de cultura i valors
Cultura i valors ètics - Filosofia - Religió

Àmbits. Decret 187/2015

La programació ha de contenir un mínim de 6 unitats 
didàctiques.

La programació didàctica ha de ser elaborada de forma individual
per l'aspirant i tenir una extensió màxima de 70 fulls , en format 
DIN-A4, escrits per una sola cara , d'un interlineat d'1,5 o 2 
espais. Cos de lletra tipus Arial de 12 punts, sense comprimir. 

Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de 
l'aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure-
hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les 
unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge 
de què consta. Tant la portada com l'índex no comptabilitzaran en 
els 70 fulls. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de les 
taules podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

Els annexos , que no poden superar els 20 fulls , estan formats 
pel material didàctic proposat en les unitats didàctiqu es o 
projectes com les activitats o instruments d'avaluació i els 
instruments organitzatius . En el cas d'utilitzar taules, el cos de 
la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.



Unitat Didàctica
Preparació i exposició oral davant el tribunal

En l'exposició de la unitat didàctica s'han de concretar, almenys, 
els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les 
competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, 
els criteris d'avaluació, les activitats d'ensenyament i 
d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, 
la temporització i les connexions amb altres matèries, crèdits o 
mòduls professionals o assignatures relacionades, així com les 
estratègies d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un 
sistema educatiu inclusiu. 

En el cas de l'orientació educativa , el pla d'actuació educativa 
ha de contenir un mínim de 6 unitats d’actuació . Cadascuna de 
les unitats ha d'incloure, al menys, el context on es desenvolupa, 
els destinataris de l'actuació educativa, els objectius, la 
metodologia, la temporització, les activitats, els recursos i els 
criteris i procediments per al seguiment i l'avaluació de la unitat.

Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els 
elements de la unitat didàctica amb la programació d idàctica



L'aspirant disposa de 30 minuts per a la preparació de 
l'exposició de la unitat didàctica, durant la qual pot consultar el 
material auxiliar que cregui oportú, sense possibilitat d'utilitzar 
qualsevol estri que permeti la connexió amb l'exterior.

Si l'aspirant finalitza abans d'exhaurir el temps establert per a la 
preparació de la UD, podrà iniciar amb anterioritat , si així ho 
considera el tribunal, la presentació de la primera prova.

Per a l'exposició de la U.D. l'aspirant pot utilitzar un guió , que 
no excedeixi d'un full per les dues cares , o en format digital, 
que no excedeixi de dues pantalles , en forma d'esquema.

S'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-la, 

En la mesura del possible, les seus dels tribunals facilitaran la 
utilització dels mitjans tècnics que siguin necessaris per a la 
defensa de la programació i de la unitat didàctica. En qualsevol 
cas a l'acte de presentació s'ha de concretar com es pot fer 
ús d'aquests mitjans i de les limitacions que hi pugui haver

Qualificació
La  primera prova es valora globalment de zero a deu punts . 
Per a la seva superació, els aspirants han d'obtenir una 
puntuació igual o superior a cinc punts.

Una vegada finalitzada la primera prova els tribunals fan 
pública, en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi 
realitzat, la llista provisional amb la puntuació obtinguda per 
tots els aspirants en la primera prova. Aleshores, s’obre un 
termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la 
publicació, per a la presentació de reclamacions a la seu del 
tribunal. Les reclamacions han de ser per escrit , adreçades al 
president del tribunal i referides a la primera prova.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions 
presentades mitjançant resposta escrita , suficientment 
motivada d'acord amb els criteris de correcció , i fetes les 
actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer 
pública la llista amb la puntuació definitiva.



COMPONENTS DE LA PROGRACOMPONENTS DE LA PROGRACOMPONENTS DE LA PROGRACOMPONENTS DE LA PROGRA----
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PRESENTACIPRESENTACIPRESENTACIPRESENTACIÓÓÓÓ I DEFENSA DE I DEFENSA DE I DEFENSA DE I DEFENSA DE 

LA PROGRAMACILA PROGRAMACILA PROGRAMACILA PROGRAMACIÓÓÓÓ DIDDIDDIDDIDÀÀÀÀCTICACTICACTICACTICA

DAVANT DEL TRIBUNALDAVANT DEL TRIBUNALDAVANT DEL TRIBUNALDAVANT DEL TRIBUNAL

En què consisteix la presentació de la PD?

Primera Part

Sorteig i preparació
de la U.D. 30 minuts

Segona Part

Intervenció opositor (35’)
Exposició PD: 25’

15’ per UD com a mínim
Preguntes tribunal (10’)
Resposta opositor (10’)



En què consisteix la lectura del Supòsit Pràctic?

Primera Part

Lectura del Supòsit 
Pràctic.

Segona Part

Preguntes del tribunal 
10 minuts

Resposta de l’opositor/a 
10 minuts

Lectura i defensa del supòsit pràctic davant del tribunal

Accés a 
la fase de 
concurs

Presentació de la Programació i 
la Unitat Didàctica

L'aspirant disposa d'un període màxim de 35 minuts per a la 
defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat 
didàctica i el posterior debat davant el tribunal.

A.- 25 minuts per a la defensa oral de la programació i de la 
unitat didàctica. Un màxim de 10 minuts per a la defensa de 
la programació i la resta per a la presentació de la UD. 

B.- El tribunal disposarà de 10 minuts per plantejar a l'aspirant 
preguntes o qüestions en relació a la seva intervenció.

C.- Resposta de l’aspirant: fins a 10 minuts

La presentació de la programació i la unitat didàctica es realitza 
en sessió pública .

L'aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú
que ha d'aportar ell/a mateixa el dia que faci l'exposició . 





ELABORACIELABORACIELABORACIELABORACIÓÓÓÓ DE LA PROGRAMADE LA PROGRAMADE LA PROGRAMADE LA PROGRAMA----

CICICICIÓÓÓÓ DIDDIDDIDDIDÀÀÀÀCTICA AMB OPOS.CATCTICA AMB OPOS.CATCTICA AMB OPOS.CATCTICA AMB OPOS.CAT

Programació Didàctica Opos.cat

Tutorització de l’elaboració progressiva
10 mesos: Inici juliol 2021
6 mesos: inici novembre 2021

Elaboració progressiva per part de l’opositor/a amb correcció i 
suggeriments de millora per part  del formador

Fonamentació (teoria) + Redacció (pràctica)

Ajustament a l ritme de treball de cada opositor/a

Feed-back continuat opositor/a – formador/a



Per qui té la 
programació

elaborada

Atenció
individualitzada 

a partir de 
necessitats

Recomanem  
inici

novembre

Edició 2020-21

24242424 EXEMPLES DEEXEMPLES DEEXEMPLES DEEXEMPLES DE

PROGRAMACIONSPROGRAMACIONSPROGRAMACIONSPROGRAMACIONS

Anàlisi i comentari de programacions 
reals que han obtingut bona qualificació



Equip de Formadors
Formadors de l’especialitat

Atenció personalitzada : promig de 8 opositors per formador/a

L’opositor/a té el mateix formador/a per a tots els mòduls

Adequació a la situació de cada opositor/a

Feed-back continuat opositor/a – formador/a

Consulta l’equip de formadors a www.opos.cat

Funcionaris en instituts públics d’arreu de Catalunya

Amb experiència en oposicions

Programa de Formació de Formadors

Possibilitat d’ expressar preferència de formador/a

Formació de 
l’Equip de 
Formadors

Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1

Coneixement i familiaritzaciConeixement i familiaritzaciConeixement i familiaritzaciConeixement i familiaritzacióóóó amb el programa Opos.catamb el programa Opos.catamb el programa Opos.catamb el programa Opos.cat
Març 2021

Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2

Lectura de textos i materials formaciLectura de textos i materials formaciLectura de textos i materials formaciLectura de textos i materials formacióóóó Opos.catOpos.catOpos.catOpos.cat
Abril - Maig  2021

Fase 4Fase 4Fase 4Fase 4

FormaciFormaciFormaciFormacióóóó orientada a lorientada a lorientada a lorientada a l’’’’elaboracielaboracielaboracielaboracióóóó de la programacide la programacide la programacide la programacióóóó diddiddiddidààààcticacticacticactica
Juny i Setembre 2021. Per a formadors de nova incorporació.
A càrrec de Núria Felip

Fase 5Fase 5Fase 5Fase 5

FormaciFormaciFormaciFormacióóóó orientada a la resoluciorientada a la resoluciorientada a la resoluciorientada a la resolucióóóó de la prova prde la prova prde la prova prde la prova prààààcticacticacticactica
Octubre 2021. A càrrec de coordinadors d’especialitat-

Fase 3Fase 3Fase 3Fase 3

FormaciFormaciFormaciFormacióóóó orientada a lorientada a lorientada a lorientada a l’’’’estudi del temariestudi del temariestudi del temariestudi del temari
Juny 2021. A càrrec de Joan Teixidó



Sessions informatives territorials dels M2, M3 i M4



Incorporació en diversos moments del curs.

Personalització: 8 opositors/formador 

Temes exclusius per opositors Opos.cat

TRETS

DISTINTIUS

Formador/a de l’especialitat

Possibilitat d’elecció de formador/a

Mateix formador/a als diversos mòduls

Programa de formació de formadors

TET. Juliol, octubre 2021 i gener 2022

Edició 2020-21

Mínim: VC cada tres setmanes de juliol 2021 a febre r 
2022. VC quinzenal a març i abril 2022. Dissabtes ma tí.

Contacte continuat amb formdor/a: VC, Xat, Mail, Dr ive

En el moment de la inscripció

450 estudiants van seguir el mètode Opos.cat a la 
convocatòria 2019-20 amb un 81% d’èxit

Juliol 2021: 550€ Novembre 2021: 400€
Preus

Resultats de l’edició anterior

Modalitat On Line

Lliurament del manual de Programació

Accés als exemples de Programació
A Moodle




