
 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL NOU SISTEMA 
D’OPOSICIONS ALS COSSOS DOCENTS  

(Segons l’esborrany de 13 de juliol de 2011) 
 
 

FASE D’OPOSICIÓ 
 
La fase d’oposició consta de dues proves eliminatòries, que s’han de superar 
amb un mínim de 5 cadascuna. La nota de la fase d’oposició serà la mitja 
aritmètica de les dues proves. 
 
Primera prova: Té dues parts no eliminatòries sobre els coneixements 
científics de l’especialitat, que es valoraran de manera independent. La nota 
de la primera prova serà la mitja aritmètica de les dues parts, les quals han 
de tenir, com a mínim, una valoració de 4 sobre 10. La prova es supera amb 
una puntuació mínima de 5. 

- Part A: Desenvolupament per escrit d’un tema del temari d’entre dos 
triats per sorteig i respondre 5 qüestions de 7 extretes dels epígrafs de 
tots els temes. 

- Part B: Prova pràctica per a comprovar la formació científica i el 
domini de les habilitats tècniques de l’especialitat. 

 
Segona prova: Té per objectiu avaluar la competència pedagògica i didàctica i 
les capacitats per a l’exercici docent. 

- Característiques: Preparació d’una unitat didàctica de dues extretes a 
l’atzar de la programació presentada per l’aspirant. Hi haurà 1 hora de 
preparació perquè l’aspirant pugui preparar els recursos que consideri. 

- Es puntuarà de 0 a 10 i serà necessari un 5 per a superar-la 
 
 

FASE DE CONCURS 
 
Només s’accedeix a la fase de concurs si es supera la fase d’oposició. Aquesta 
fase de concurs té una puntuació màxima de 5 punts.  
 

- Experiència docent (fins a 3 punts) 
o 0.3 punts per any en centres públics en l’especialitat a què 

s’opta. 
o 0.15 punts per any en centres públics en especialitats d’altres 

cossos als que s’opta. 
o 0.15 punts per any en especialitats del mateix nivell o etapa del 

cos al qual s’opta en altres centres 



 
o 0.075 0.15 punts per any en especialitats de diferent mateix 

nivell o etapa del cos al qual s’opta en altres centres 
- Formació acadèmica (fins a 3 punts) 

o Excel·lent: 2 punts 
o Notable: 1.5 punts 
o Bé: 1 punt 
o Altres titulacions 

 DEA, Màster o equivalent 0.5 punts 
 Doctorat: 0.75 punts 
 Diplomatures, primers cicles o equivalents: 0.5 punts 
 Graus, llicenciatures o equivalents: 1 punt. 

o Règim especial i formació professional 
 Títols professionals de música o dansa: 0.2 punts 
 Tècnic superior arts plàstiques i disseny: 0.2 punts 
 Tècnic superior FP: 0.2 punts 
 Tècnic esportiu superior: 0.2 punts 

o Titulacions EOI 
 B2: 0.4 punts 
 C1, C2: 0.5 punts 

- Formació permanent, relacionada amb l’especialitat a què s’opta: fins 
a 1 punt. 

 
 

SUPERACIÓ DE LES FASES D’OPOSICIÓ I CONCURS 
 
Es seleccionaran les persones amb major nota segons el nombre de places. 
 

FASE DE PRÀCTIQUES 
 
Durarà 1 curs acadèmic i tendrà les següents característiques 

- Màxim d’un 50% de docència directa 
- L’aspirant ha de participar en algun projecte de millora educativa del 

centre 
- Elaboració d’una programació didàctica a principi de curs i memòria 

final 
- Estarà exempt de la fase de pràctiques qui hagi impartit docència 

durant almanco 1 curs en centres públics a nivells i especialitat a què 
opta. En qualsevol cas, sí que s’haurà de fer la prova final. 

 
Avaluació de la fase de pràctiques 

- Una comissió qualificarà l’aspirant amb APTE o NO APTE. 
- Els APTES passaran a fer la PROVA FINAL i els NO APTES podran repetir 

les pràctiques només una vegada més. 
- PROVA FINAL que consistirà a presentar i defensar la memòria didàctica 

elaborada i a defensar la intervenció en n el projecte de millora del 
centre 



 
o La prova es valorarà de 0 a 10 punts i es superarà amb un mínim 

de 5. 
o Si no es supera la prova final, l’aspirant podrà repetir tota la 

fase de pràctiques una única vegada més. 


