
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 

1.- Com seran les oposicions 2023? Format, modalitats i calendari 

2.- L’estudi del temari per a les oposicions docents 2023 

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

4.- Elaboració de la programació didàctica i la unitat didàctica  

5.- Preparació i resolució de la prova pràctica 

6.- Conèixer i preparar l’oposició a les diverses especialitats. 

7.- Plantejament i resolució de dubtes, consultes i interrogants 

Del 17 de maig al 21 de juny de 2022 

De 18 a 20 h. (entre setmana) i de 8,30 a 10,30 h (dissabtes) 

Del 29 de setembre al 28 d’octubre de 2022 



6.- Conèixer i preparar l’oposició a les diverses especialitats 
Sessió monogràfica per als opositors de les diverses especialitats, realitzada pels coordinadors. En cas que el nombre 
d’inscrits ho aconselli, es fixarà una nova videoconferència i es comunicarà la data als interessats  

Sessions a càrrec del Coordinador/a de cada especialitat 

22 de juny i 18 d’octubre, de 18 a 20 h  

VIDEOCONFERÈNCIES FORMATIVES GRATUÏTES  
Opos.cat ofereix 7 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 les videoconferències 1, 2, 3, 4, 5 i 7: 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 

Característiques d’un bon tema. Quants temes cal estudiar? S’ha de memoritzar? Com es puntua? Com completar i 
singularitzar el tema? 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 considerar en la realització de la prova   

24 de maig, 20 de juny i 4 d’octubre de 18 a 20 h i 4 de juny i 22 d’octubre de 8,30 a 10,30 h 

2.- L’estudi del temari a les oposicions docents 2023 

3.- Afrontar l’oposició: un repte íntim. 1001 excuses per no estudiar 
L’afrontament de l’oposició constitueix un repte íntim que cada persona afronta des de les seves circumstàncies 
(coneixements, temps de dedicació, itinerari professional, experiència docent, mèrits, treball, família, etc.), les quals 
determinen l’estratègia de preparació. Ser-ne conscient ajuda a afrontar-les amb perspectiva d’èxit. 

31 de maig i 8 d’octubre de 18 a 20 h  

5.- Preparació i resolució de la Prova Pràctica 
La convocatòria de places de reposició i les especialitats que es determinin a la convocatòria d’estabilització comporten la 
resolució d’un supòsit pràctic en realció als qual es plantegen algunes qüestions prèvies. Per resoldre’l satisfactòriament 
cal analitzar diverses possibilitats de resposta tot contectualitzant-les a diverses tipologies/alternatives de supòsits. 

6 d’octubre de 18 a 20 h i 22 d’octubre de 8,30 a 10,30 h 

Conèixer a fons les oposicions 2023 i de quina manera afecten els interins i els qui no ho són resulta fonamental per 
valorar l’esforç que cal esmerçar-hi, per establir una estratègia de preparació adequada . 

17 maig, 8 juny, 29 setembre, 11 octubre, 18 a 20 h i 21 maig, 11 juny, 1 octubre 8,30 a 10,30 h 

1.- Com seran les oposicions 2023? Modalitats i calendari 

4.- Elaboració de la programació didàctica i la unitat didàctica, 

exposició i defensa de la programació didàctica En la convocatòria de places de reposició, cal presentar  una programació didàctica (que ha d’incloure un mínim de 6 UD) de 
70 pàgines que cal presentar en una sessió pública,. En la convocatòria de places d’estabilització cal presentar una Unitat 
Didàctica que escull lliurement l’opositor. En tots els casos, s’han d’ajustar als continguts, al format i al procediment 
d’exposició i defensa fixats a les convocatòries. 

25 de maig i  13 d’octubre de 18 a 20 h i 18 de juny i 22 d’octubre de 8,30 a 10,30 h 


