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Així seran les noves oposicions d'educació: tipus d'examen i 

qualificacions 

Amb l'objectiu de reduir la temporalitat en l'àmbit educatiu, el Ministeri 

d'Educació i Formació Professional ha redactat un reial decret que 

inclou un pla per als propers tres anys basat en concurs oposició. 

En aquest sistema, prioritzarà els mestres i professors interins per 

estabilitzar la seva situació.  

Per a aquells que ja sumen cinc anys com a eventuals al mateix lloc, 

tan sols necessitaran un concurs de mèrits per fixar la seva situació 

laboral. 

 

 

El Reial decret anunciat pel Govern modifica el Reial decret 

276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, 

accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents a què 
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fa referència la Llei orgànica 2/2006. , de 3 de maig, d’educació, i es 

regula el règim transitori d’ingrés. 

 

La novetat principal rau en el fet que totes les persones que arribin 

a un 5 sobre 10 a la primera prova ja podran accedir al concurs, 

sense parts eliminatòries: “ 

La fase d'oposició constarà d'una única prova estructurada en dues 

parts, que no tindran caràcter eliminatori.  

El Tribunal només farà pública la nota final i global de la prova”. 

 

Part A de la primera prova 

 

Quant a cadascuna de les parts d'aquest examen, la part A “tindrà com a 

objecte la demostració de coneixements específics necessaris de 

l'especialitat docent a què s'opta”.  

 

Per això, cada aspirant haurà de desenvolupar per escrit un tema que ell 

mateix esculli d'entre una sèrie de temes “extrets atzar pel tribunal, 

proporcional al nombre total de temes del temari de cada especialitat 

atenent els següents criteris”.  

Així, en les especialitats per sota de 25 temes, cal triar entre tres temes; per 

sobre de 25 temes i per sota de 51, caldrà triar entre quatre; i per a aquelles 

de més de 50, entre cinc. 
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Part B 

La part B tindrà com a objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de 

l'aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent.  

Amb aquest propòsit, aquesta subprova consistirà a presentar una 

programació didàctica o una unitat didàctica; i el reial decret puntualitza:  

 

“En aquelles especialitats que incloguin continguts de caràcter aplicat, 

habilitats instrumentals o tècniques, aquesta segona part inclourà un 

exercici de caràcter pràctic”. 
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Puntuacions 

Cadascuna de les parts de la prova es qualificarà de 0 a 10 punts “havent 

de tenir cadascuna de les parts un pes mínim del 40 % de la qualificació 

final”, un pes que serà finalment establert per les administracions 

educatives. 

La nota final i global de la prova també tindrà fins a un màxim de 10 punts 

amb l'obligatorietat de, almenys, assolir un cinc per poder accedir a la fase 

de concurs. 
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A la fase de concurs, l'experiència prèvia tindrà un màxim de set punts, la 

formació acadèmica i permanent, dos punts; i “altres mèrits”, un punt.  

 

Cada aspirant no podrà superar els 10 punts per mèrits. 

 

 

 

 

Quant a l'experiència, la puntuació s'estableix de la manera següent: 

Puntuació 

• Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos a 

què opta l'aspirant, a centres públics: 0,700 punts.  

• Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferents 

cossos a què opta l'aspirant, a centres públics: 0,350 punts. 

• Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix 

nivell o etapa educativa que impartit pel cos a què opta l’ 

aspirant, en altres centres: 0,150 punts. 
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• Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferent 

nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos a què opta 

l'aspirant, en altres centres: 0,100 punts. 

La calificación global del concurso-oposición estará 

conformada por un 60 % para la fase de oposición y por un 

40 % para la fase de concurso. 

 

En otros méritos” tendrá un valor de 0,5 puntos “la superación de 

la fase de oposición en la misma especialidad a la que se opta, en 

anteriores procedimientos selectivos de ingreso en cuerpos de la 

función pública docente celebrados desde 2012, incluido”. 

D'aquesta manera, finalment, la qualificació global del concurs 

oposició estarà conformada per un 60% per a la fase d'oposició 

i per un 40% per a la fase de concurs, amb una puntuació final 

entre 0 i 10 punts igualment. 

 

Segons el mateix reial decret, aquest model serà aplicat ja en els 

procediments de selecció convocats i resolts “durant els anys 

2022, 2023 i 2024” 

 

Resumint 

Quina casualitat la resta de comunitats estan convocant les oposicions 

per reduir la taxa d’interinitat i Catalunya no convoca, perquè som una 

comunitat amb pocs interins, i no calia precipitar-se. 
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CONCURS DE MÈRITS 

Per a places que hi hagi des de l'1 de gener del 2016, la disposició 

transitòria 5 planteja cobrir-les per un concurs de mèrits. 

Ara bé, pel que fa al concurs de mèrits, tenim moltíssims dubtes 

pel que fa a la seva aplicació.  

A la Disposició Transitòria quarta, planteja que les oposicions del 2022, 

2023 i 2024 seran amb proves no eliminatòries i lleugeres modificacions 

al barem del concurs, donant més pes a l'experiència i introduint punts 

per haver aprovat oposicions en anys anteriors, encara que amb el límit 

temporal del 2012 i també amb alguns canvis a les proves de l'oposició 

quant a la no obligatorietat de l'examen pràctic i simplificació de la prova 

d'aptitud pedagògica, deixant-la només en una part en comptes de dos 

a triar entre programació didàctica o unitat didàctica . 
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El barem que planteja és força clar, 15 punts com a màxim  

• Experiència (fins a 7 punts)  

• Formació (fins a 3 punts) 

• Altres (fins a 5 punts). Només seran accessibles a persones 

que hagin aprovat l'oposició d'aquesta especialitat o també 

d'altres especialitats a partir del 2012. 

 

Des de  el sindicat  ASINPRE la valoració que fem que el 

departament podia haver convocat les oposicions, i 

augmentar la taxa de reposició al 120% per reduir la taxa d’ 

interinitat, podia haver-les fetes no eliminatòries si hagués 

volgut. 
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D'altra banda, aquells sindicats que van estar venent que 

aquesta seria la manera d'accés, ara s'hauran de fer 

responsables del desencant dels interins que no hi podran 

accedir, perquè el nombre de places que es convocaran seran 

ridículs per al nombre d'interins. 

Finalment aquest sistema torna a ser transitori, que ve d'un altre 

que era transitori i suma i segueix 20 anys sense sistema 

d’accés, de debò mereixem aquests polítics. 

 

En quant al tema del concurs de mèrits està dissenyat perquè 

els aprovats d'oposicions puguin ser funcionaris, que seria 

molt just perquè es van quedar sense plaça perquè el 

departament d'educació va convocar molt poques places. 
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