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Bloc 1 

Estudi del Temari 

 

10 mesos: abril 2019 a febrer 202010 mesos: abril 2019 a febrer 202010 mesos: abril 2019 a febrer 202010 mesos: abril 2019 a febrer 2020    
Formadors titulars de l’especialitatFormadors titulars de l’especialitatFormadors titulars de l’especialitatFormadors titulars de l’especialitat    

5 se5 se5 se5 sessions presencials en dissabte matssions presencials en dissabte matssions presencials en dissabte matssions presencials en dissabte matíííí (9 a 14 h) (9 a 14 h) (9 a 14 h) (9 a 14 h)    
Contacte permanent on line amb el formador/aContacte permanent on line amb el formador/aContacte permanent on line amb el formador/aContacte permanent on line amb el formador/a    
Grups reduïts (màxim 15) de diversa procedènciaGrups reduïts (màxim 15) de diversa procedènciaGrups reduïts (màxim 15) de diversa procedènciaGrups reduïts (màxim 15) de diversa procedència    
Possibilitat de formar grups d’estudi col.laboratiu Possibilitat de formar grups d’estudi col.laboratiu Possibilitat de formar grups d’estudi col.laboratiu Possibilitat de formar grups d’estudi col.laboratiu     

Adequació a la convocatòria 2019Adequació a la convocatòria 2019Adequació a la convocatòria 2019Adequació a la convocatòria 2019----2020202020202020    
C/ C/ C/ C/ Peons Caminers, 26Peons Caminers, 26Peons Caminers, 26Peons Caminers, 26    



1.- L’ESTUDI DEL TEMARI A OPOS.CAT 

Estudiar el temari requereix esforç. Opos.cat no pot estudiar per tu però sí que et pot 

ajudar millorar els teus hàbits d’estudi, a confegir un tema, a introduir-hi recursos 

didàctics, a elaborar esquemes, a memoritzar, etc. I com ho aconseguiràs? Molt senzill: 

estudiant temes, és a dir, learning by doing. Es tracta d’aplicar els fonaments de 

l”aprendre a aprendre” a un repte immediat, que et motiva: l’estudi del temari.  

Molts opositors que es plantegen ambiciosos plans d’estudi però n’hi ha pocs que els 

compleixin. Estudiar depèn de tu mateix (igual que fer dieta, anar al gimnàs o deixar de 

fumar) i es fa difícil perseverar. Comptar amb l’ajut d’un supervisor extern que t’anima 

a marcar-te un ritme d’estudi i vetlla pel seu compliment; t’ajuda a comprometre’t en 

la feina, a superar les crisis, a adonar-te dels progressos. 

Aprendre a estudiar i consolidar hàbits de treball intel.lectual requereix coneixements i 

continuïtat. Deu mesos (amb la possibilitat de seguir pel teu compte des de febrer fins 

al juny) és un temps prou llarg per aconseguir-ho: hauràs estudiat un nombre 

considerable de temes i, allò més important, haurà augmentat la teva autoestima .  

La primera part de les sessions de dissabte al matí (90 min) es destinarà a l’adquisició o 

la millora d’hàbits d’estudi a partir d’exercicis aplicats als temes que estiguis estudiant. 

La segona part (150 min) al tractament del temari de la teva especialitat en grup reduït 

amb un formador especialista. Heus ací alguns aspectes als quals posarem atenció: 
  

ANÀLISI 

Anàlisi i comprensió profunda del temari de l’especialitat 
Abans de posar-se a estudiar cal analitzar el temari en profunditat per tal de 

delimitar una estratègia d’estudi adequada a cada opositor 
  

PLANIFICACIÓ  

Elaboració i seguiment d’un pla personal d’estudi 
Assessorament en l’elaboració i la revisió d’un pla personal d’estudi. 

Introducció de canvis. Supervisió de l’acompliment. 
  

ELABORACIÓ  

Identificació i selecció d’informació i elaboració del tema 
Pautes i recursos per a l’elaboració dels temes.Foment d’equips col.laboratius 

de preparació de temes i supervisió del seu funcionament.  
  

SÍNTESI 
Elaboració d’esquemes/guions de desplegament del tema 
L’elaboració d’esquemes com a tret singular de cada opositor. Tipus 

d’esquemes. Elements a tenir en compte. Contribució a la memorització. 
  

MEMORITZACIÓ  

Com es memoritza un tema?  

Com funciona la memòria?. Repetició amb atenció. Recursos mnemotècnics. 

Memòria a mig/llarg termini. Benestar personal i memorització 
  

RECURSOS 

Adequació del tema a l’ensenyament secundàri. 
Introducció de referències legislatives, recursos bibliogràfics, llibres de text, 

materials educatius on line, recursos didàctics... adequats a cada tema. 
  

CONSOLIDACIÓ  

Revisió i consolidació d’allò après. 
Establiment d’un pla sistemàtic de revisió i consolidació dels temes que ja han 

estat estudiats per tal de mantenir-los actius fins la data de la prova. Recursos 

i tècniques mnemotècniques a llarg termini.  



2.- TRETS DISTINTIUS DEL MODEL OPOS-CAT D’ESTUDI DEL TEMARI. 
El guiatge i l’acompanyament en l’estudi del temari al llarg de 10 mesos constitueix 

factor essencial del model formatiu Opos.cat que presenta el següents trets distintius: 

Destinataris 
Opositors conscients de la importància del temari en la superació de l’opositor 

Opositors disposats a estudiar el temari amb l’ajut d’un orientador-supervisor. 

Modalitat 
Acompanyament integral: planificació, tècniques d’estudi, estratègies de 

memorització, foment de la col·laboració, afrontament de dificultats, supervisió de la 

feina, planificació de la revisió/manteniment, suport emocional... 

Durada 
10 mesos: d’abril de 2019 a febrer de 2020. 

Format 
5 trobades presencials. Dissabtes, de 9,30 a 14 h. Ins Antoni Cumella. Granollers 

Dates: 27 d’abril, 29 juny, 21 setembre, 16 novembre de 2019 i 25 gener de 2020 

Comunicació continuada on line amb el formador. 

Formadors especialitzats. 
Els formadors són professors titulars de l’especialitat en instituts públics.  
 

Atenció personalitzada 
Grups reduïts: de 10 a 15 estudiants d’una mateixa especialitat de diversa procedència 
 

Places limitades 
Segons disponibilitat de formadors.  Equip de formadors a www.opos.cat 
 

Guia d’estudi 
Els estudiants rebran gratuïtament el pdf 

Teixidó, J. (2019): L’estudi del temari per a oposicions a l’ensenyament secundari. 

Editorial Malhivern. La Garriga 
 

Selecció i formació de formadors 
Tots els formadors, un cop feta la selecció, han seguit i superat superat un programa 

d’introducció al mètode Opos.cat i de realització de la funció tutorial. 
 

Preu 
Pagament únic: 600€.  

Pagament fraccionat (+4%): 400€ a l’inici + 224€ de l’1 a 15 setembre 2019 
 

Inscripció i assignació de places 
De l’1 de març al 27 d’abril de 2019. L’assignació de places ve condicionada per la 

disponibilitat de formadors. L’opositor pot expressar preferència de formador/a. 
 

Desenvolupament dels temes 
L’aportació o el desenvolupament dels temes és responsabilitat de l’opositor. 
 

Enllaç amb la resta del programa Opos.cat 
Opos.cat considera que per a l’elaboració de la programació i les unitats didàctiques i 

de preparació de la prova pràctica n’hi ha prou amb cinc mesos que es preveuen de 

desembre de 2019 a abril de 2020. Durant els mesos de maig-juny s’oferirà el mòdul 

de preparació de la intervenció davant del tribunal  



MODEL FORMATIU OPOS.CAT 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuït 

Conèixer i comprendre el concurs-oposició 

Anàlisi del procés d’accés a la funció publica docent . Aprovar l’oposició: proves, preparació, 
dedicació, mètode de treball, dificultats, recursos... Què pot aportar-hi la formació?  

Conferència d’accés lliure amb inscripció prèvia a  www.opos.cat . 
 Places limitades per aforament. Acceptació per ordre d’inscripció.  

Bloc 0 COMPRENDRE L’OPOSICIÓ Gratuïta 

70% puntuació 

DESENVOLUPAMENT D’UN TEMA Part B 30% puntuació 

5 sessions presencials de plantejament i comentari d’activitats pràctiques 
Orientacions i correccions personalitzades: 1 tutor/a per 10 estudiants 

PROVA PRÀCTICA Part A 

5 sessions presencials d’orientació i suport en l’estudi del temari 
Possibilitat de socialització de temes i materials amb altres companys 

Com s’estudia un tema? Mètode, ritme d’estudi, memorització, recursos. 

5 sessions presencials de plantejament i comentari d’activitats pràctiques 
Orientacions i correccions personalitzades: 1 tutor/a per 10 estudiants 

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA Part A de 0 a 10 punts 

Part B PRESENTACIÓ AL TRIBUNAL 

1 sessió presencial en gran grup d’anàlisi dels aspectes a tenir en compte 
2 sessions se simulació de la preparació de la unitat didàctica, elaboració 

d’un guió per a la presentació, exposició i defensa davant del tribunal 
1 sessió presencial en gran grup de preparació la setmana anterior a la prova 

Preparació de l’exposició oral de la programació, la U.D. i resposta a les qüestions del tribunal 

Elaboració d’una programació didàctica per a un curs escolar, de 60 pàgines, que inclogui la plani-
ficació del currículum d’una àrea, matèria, crèdit, assignatura, etc. d’un nivell o etapa educativa  

Formació per a la Part A de la Segona Prova. Desembre 2019 a abril 2020 

Formació per a la Part A de la Primera Prova. Desembre 2019 a abril 2020 

Formació per a la Part B de la Primera Prova. Maig i juny de 2020 

Formació per a la Part B de la Segona Prova. D’abril 2019 a febrer 2020 

Desenvolupament per escrit d’un tema de l’especialitat extret a l’atzar 

Plantejament i resolució de supòsits pràctics. Disseny i comentari de situacions 
d’aprenentatge afavoridores del progrés competencial de l’alumnat  

70% puntuació 

de 0 a 10 punts 


