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AIXÍ NO!!!! 

(UNES OPOSICIONS PER OBLIDAR) 

 

Senyors/es del Departament d’Educació, membres dels diferents tribunals 

d’oposicions, el que està passant amb les qualificacions no s’ha de permetre que 

es torni a repetir més a les pròximes oposicions. 

Podria ser que la convocatòria sigui incomprensible, poc clara per a l’aspirant? 

Podria ser que els membres dels tribunals treballin a una escola diferent als 

aspirants? 

 

. 
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De una vegada per totes el Departament d’Educació ha de dir quin tipus de 

programació vol, sense donar-li voltes i voltes amb cents de paràgrafs, per deixar 

en mans del tribunal que és el que li agrada a ells. La nota no pot anar vinculada 

als gustos dels membres del tribunals.  

Si per exemple, al president li agraden les metodologies globalitzades, totes 

aquelles programacions que treballen amb un altre tipus de metodologies són 

valorades amb notes molt baixes, com està passant en aquestes oposicions, 

amb notes 0’94-1’20 per posar uns exemples. Els criteris han de ser objectius i 

no al gust del tribunal de torn. 

 

Ens sembla un insult per al professorat que s’ha passat tot un any deixant de 

costat a les seves famílies i a la seva vida privada, el seu poc temps lliure, per 

dedicar-se a elaborar una programació i estudiar. 

Com és possible que puguin tenir una nota inferior a un 1 o a un 2?, quins criteris 

segueix el tribunal para valorar una programació que conté els criteris normatius 

que es demanen en la convocatòria?, potser sigui el gust estètic de la metodologia 

que li agrada a aquest tribunal? 

 

https://asinpre.org/
mailto:info@asinpre.org


 

ASINPRE C/ de la Marquesa de caldes de Montbui ,  46 bjs 1ª       Web https://asinpre.org/      

email info@asinpre.org Tel 661092397 telegram t.me/asinpre 

 

Algú li ha preguntat a l’aspirant quina nota li posaria a la seva programació?, 

perquè estem convençuts que aquesta programació és la millor i la pot defensar 

amb desimboltura i pot respondre a cada pregunta que li faci el tribunal. 

Volem acabar com hem començat, fent unes preguntes: creieu que els aspirants 

són tan ineptes que no saben fer una programació o són els tribunals els que no 

saben aplicar bé els criteris d’oposició? O potser és la  pròpia convocatòria que 

és incapaç de saber transmetre el que vol de forma clara? 

Per altra banda quan es fan les reclamacions als tribunals, seria possible una 

correcció d’una programació especificant quins elements de la convocatòria no 

estan bé? 

Us animem a tots a fer la reclamació i un cop contestin (com sempre en dues 

línies), presenteu el recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu. Hi ha 

una sentència del Tribunal de Justícia de les Illes Balears, que reconeix a 

l’opositor la possibilitat de la correcció dels seu examen davant seu, apartat per 

apartat.  

 

DES D’ASINPRE US DONEM TOT EL SUPORT 

CREIEM EN VOSALTRES I EN LA VOSTRA FEINA 
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