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4.- Estudi del temari amb Opos.cat

3.- Estratègia de preparació d’Opos.cat
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1.- Estudiar el temari requereix 
una  inversió de temps i esforç a 
càrrec de l’opositor/a

Opos.cat ajuda a obtenir millors 
resultats (incrementa l’eficàcia) però 
l’esforç li ha de posar l’opositor/a.

Sigues realista en l’establiment del 
pla d’estudi. Opos.cat el supervisarà i 
t’ajudarà a ajustar-lo

Estudiar el temari requereix temps i, 
per tant, implica renúncies: a lleure, a 
esport, etc.

Estudiar el temari requereix habilitats
Opos.cat NO pot estudiar per tu: 
t’ajuda en la preparació dels temes, 
en el seguiment del pla d’estudi, en 
l’adquisició de tècniques, a 
memoritzar, a fixar un pla de repàs i 
manteniment però...

2.- L’elaboració dels temes és 
responsabilitat de l’opositor/a. 
Opos.cat NO aporta els temes.

Acudir a un temari fet escurça la 
feina de preparació però resta 
originalitat/personalitat al tema. 

No hi ha una resposta única als 
temes.

La preparació del tema s’ha 
d’adequar a la durada de la prova

Opos.cat fomentarà la preparació
col.laborativa del temari

Opos.cat t’ajudarà a complementar
els continguts científics amb 
aspectes educatius.

Opos.cat t’ajudarà a sentir-te autor
del tema. Es tracta de redactar-lo i 
llegir-lo amb propietat.
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3.1.- Opos.cat fomentarà la 
col�laboració dels estudiants en 
la preparació de temes.

Formació de grups d’estudi 
col.laboratiu.

Fixació d’objectius i supervisió de la 
feina realitzada a les sessions 
presencials.

Compartir els temes preparats i els 
esquemes...perquè cada opositor 
se’ls faci seus.

Exposar i compartir dificultats en 
l’estudi...

Opositors de procedència diversa

Autoregulació a càrrec del propi 
equips sota la supervisió del 
formador/a...

Suport emocional col.lectiu.

3.2.- Fonaments dels grups de 
preparació col.laborativa.

Opcionalitat. L’adscripció a un grup 
es voluntària.

Elaborar un tema i compartir-lo amb 
companys que n’elaboren d’altres

Assignació de temes en funció de 
les preferències dels opositors

L’equip decideix si elabora 1, 2 o 3 
temes en cada període intersessions

Creació d’un Banc de Temes i d’un 
Banc de Recursos.

Els temes són propietat de l’equip. 

Signatura d’un document de 
compromisos

El formador supervisa el 
funcionament de l’equip. 

Suport emocional col.lectiu.
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3.3. Quants temes prepararà cada opositor?

3.4. Alguns companys del grup d’estudi.
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4.- Continguts científics (60%-
80%) + Adequació a Secundària 
(40%-20%)

Com combinar els continguts científics
propis del tema amb l’adequació a 
l’ensenyament secundari?

**Ubicació en el currículum: etapes, cursos, 
transversalitat, treball de recerca...

**Criteris metodològics per al tractament del 
tema a l’aula.

**Introducció de referències legals, 
projectes de centre, etc.

**Recursos didàctics: llibres de text, videos, 
continguts a la xarxa, simulacions, 
programari, etc.

**Programes educatius en vigor: filosofia 3-
16, robòtica, emprenedoria, etc.

**Tipologia d’exercicis a realitzar dins o fora 
de l’aula.

**Recursos bibliogràfics i webgràfics

5.- El/la formador/a

Docent de secundària de l’especialitat

Observacions fonamentades sobre 
l’esquema de continguts del tema.

Seguiment i supervisió de pla d’estudi
individualitzat.

Aportació de recursos legislatius, 
didàctics, programes educatius, 
ubicació en el currículum, etc.

Seguiment i supervisió del 
funcionament dels equips d’estudi
col.laboratiu

Plantejament i resolució d’exercicis 
orientats a l’adquisició i el desenvolu-
pament d’habilitats d’estudi.

Realització d’exercicis de simulació i 
comentari dels resultats.

Establiment d’un pla de repàs i 
manteniment dels temes apresos.
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6.- Sessions Presencials

Tècniques d’estudi que es tractaran en la 
franja de 9 a 11 h.

9 a 10 h. Adquisició/desenvolupament d’una tècnica 
d’estudi que es concretarà en una activitat pràctica.

10 a 11 h. Realització i comentari de l’activitat
pràctica en grups reduïts (màxim 15 opositors).

11 a 11,30 h. Descans

11,30 a 14 h. Guiatge i seguiment del treball dels opositors 

** Anàlisi i familiarització amb el temari.

**Elaboració raonada d’un pla d’estudi. Seguiment de 
l’acompliment. Modificació del pla inicial.

**Construcció d’esquemes de resposta als temes. 
Plasmació gràfica en la realització de la prova.

**Tècniques de memorització. Com memoritzar una gran 
quantitat d’informació?

**Combinació i complementarietat entre els continguts
científics i didàctics en el desplegament del tema.

**Activitats de revisió i manteniment dels temes ja 
estudiants

**Aspectes formals a tenir en compte en l’elaboració del
tema. Distribució del temps  de la prova.

7.- Format

5 dissabtes presencials de 9 a 14 h. 
27 d’abril, 29 de juny, 21 setembre, 
16 novembre i 25 gener.

Atenció on line entre sessions 
presencials

Institut Antoni Cumella. Granollers

Opositors de diversa procedència
territorial.

Equip de formadors públic a web

Grups d’estudi col.laboratiu.

Preu: 600€

Inscripció: de l’1 de març al 27 d’abril 
de 2019

Material formatiu específic Opos.cat
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8.- Limitacions

Consciència dels aparents punts febles

En realitat, els considerem punts forts

Adequat per opositors motivats per apro-

var i disposats a posar-hi temps i l’esforç.

Nombre d’opositors limitat.

1 grup d’estudi de cada especialitat.

En algunes especialitats (anglès, biologia i 
geologia...) potser s’oferiran 2 grups.

Depèn de la disponibilitat de formadors
formats en el mètode Opos.cat.

Equip de formadors a www.opos.cat

Assignació de places per ordre d’inscripció


