
 

 

 
OPOSICIONS   2023 

PROCEDIMENT TELEMÀTIC 

www.ensenyament.gencat.cat/Professors/Oposicions/ Ingrés i accés a cossos docents 

Sol·licitud 
Termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de gener al 10 de febrer de 2023 

ambdós inclosos. 

Confirmació Rebreu un correu electrònic amb un identificador de la sol·licitud. 

Consulta estat DNI + identificador 

Carta pagament Rebreu un segon correu amb la carta de pagament si no en sou exempt 

Consulta 
admesos/exclosos 

Els aspirants que figurin com a exclosos en la llista provisional podran formular 
reclamacions  en el termini de deu dies hàbils. 

Tribunal assignat 

Amb set dies naturals d'antelació com a mínim sortirà  la llista definitiva d'admesos i 
exclosos. En aquesta llista han de constar els aspirants distribuïts per tribunals, així 
com la data, l'hora i el lloc on es realitzen les proves de llengües, l'acte de presentació 
dels aspirants i el procediment selectiu. 

IMPORT DELS DRETS DE PARTICIPACIÓ 

 Import 

dels drets 

Bonificació del 20% per fer 
el procediment telemàtic 

Famílies nombroses de 
categoria general i famílies 

monoparentals 

Famílies nombroses 
de categoria 

especial 

Mestres/Mestres taller 55,05 € 44,05 € 27,55 € 16,55 € 

professors 
secundaria/EOI i arts i 

disseny 
69,95 € 56,00 € 35,00 € 21,00 € 

La manca de pagament o l'abonament fora del termini establert a la carta de pagament determina l'exclusió de 
l'aspirant 

Exempts del pagament dels drets de participació 

• Els que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% 

• Els que es trobin en situació d'atur, inscrits al (SOC) i que no percebin cap prestació econòmica 

• Els que tinguin la condició de víctimes de terrorisme 

• Les persones que han participat en el concurs excepcional de mèrits poden realitzar la inscripció al 

procediment selectiu sense abonar la taxa corresponent.  un cop publicada la llista, podran fer efectiu 

el pagament si no consten com a seleccionats en el concurs excepcional de mèrits 



 

 

INICI I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES 
 

Inici 
La fase d’oposició començarà el 18 de juny (prova de llengües) i/o el 19 de juny amb 

l’acte de presentació i finalitzarà el 31 de juliol. 

PROVA PRÈVIA 

Prova català i 

castellà 

(exempts qui 

acrediti 

coneixements) 

La prova de les dues llengües té la mateixa estructura 

▪ Prova escrita:  text formal  (mín. 200 paraules) tema relacionat amb pràctica docent o 
aspectes didàctics de l'especialitat i de la contesta de preguntes concretes. 

▪ Prova oral:  llegir el text fet i fer una exposició en registre formal sobre un tema relacionat 
amb la docència. 

• Temps: 45’ expressió escrita  15’ expressió oral 
▪ Cal superar les dues proves, els resultats es publiquen abans  de la fase d’oposició al tauler 

d’anuncis del tribunal. 

ACTE DE PRESENTACIÓ  (19 de juny 10h ) 

▪ L'assistència és obligada (excepcions justificades a  apreciació del tribunal) 

▪ S’han de presentar en la data i l'hora que s'indiqui a la citació, amb el DNI.  

▪ Una vegada començat el procediment selectiu es fa públics els anuncis i citacions en el local i a través de la 

pàgina d'Internet, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants. 

▪ S’HA DE LLIURAR LA PROGRAMACIÓ DE LA SEGONA PROVA AL TRIBUNAL  

 

FASE D’OPOSICIÓ (Ingrés lliure) 

ÚNICA PROVA  

Part A    Desenvolupament d'un tema 

Té per objecte la demostració de coneixements específics 

necessaris per a l'especialitat docent a la qual s'opta. 

Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat 

per la persona aspirant d'entre un nombre de temes trets a 

l'atzar per la comissió de selecció o tribunal únic dels 

corresponents al temari de l'especialitat 

Per al sorteig es tenen en compte els criteris següents: 

• En les especialitats que tinguin un nombre no 
superior a 25 temes, s'ha de triar d'entre 3 temes. 

• En les especialitats que tinguin un nombre superior 
a 25 temes i inferior a 51 temes, s'ha de triar 
d'entre 4 temes. 

• En aquelles especialitats que tinguin un nombre 
superior a 50 temes, s'ha de triar d'entre 5 temes. 

 

El temps que es disposa per a la seva realització és d'un 

màxim de 2 hores. 

 

 

Part A    Desenvolupament d'un tema 

Aquesta primera part de la prova és anònima i, per 

tant, els exercicis han de ser llegits pels propis 

tribunals i en la seva correcció s'ha de garantir 

l'anonimat de les persones aspirants.  

 

En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que 

inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui 

identificar la persona aspirant, així com aquell exercici 

que resulti il·legible.  

 

Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova 

escrita s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta no 

esborrable blava o negra i seguir les instruccions que 

aquest efecte donin els tribunals. 

 

 

 

 



 

 

 

PART B   Unitat didàctica o situació d'aprenentatge 

Té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica i el 

domini de les tècniques necessàries per a l'exercici de 

docent de la persona aspirant; consisteix en la preparació, 

presentació, exposició i defensa davant del tribunal d'una 

unitat didàctica o situació d'aprenentatge (part B.1).  

 

En les especialitats de formació professional s'inclou la 

realització d'un exercici de caràcter pràctic (B.2). 

 

Cadascun dels exercicis de la prova de la part B, l'apartat B.1 

i, si s'escau, l'apartat B.2, es valoren de 0 a 10 punts, i no 

tenen caràcter eliminatori. 

Part B.1: Unitat didàctica o situació d'aprenentatge 

La persona aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica 

o situació d'aprenentatge, la qual haurà de fer referència a 

una àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o 

assignatura relacionada amb l'especialitat per a la qual es 

participa.  

S'ha de basar en el currículum vigent a Catalunya i ha de 

tenir en compte la inclusió educativa i la perspectiva de 

gènere.  

En el cas de les especialitats d'audició i llenguatge i 

pedagogia terapèutica del cos de mestres i d'orientació 

educativa del cos de professors d'ensenyament secundari, 

la unitat didàctica o situació d'aprenentatge consisteix en 

una unitat d'actuació educativa. 

L'ordenació curricular està recollida en la normativa i les 

especificacions per a cada cos i especialitat s'inclouen a 

l'annex 5 

 

 

 

 

 

 

PART B   Unitat didàctica o situació d'aprenentatge 

En la preparació i posterior exposició i defensa de la 

unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'han de 

concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge que 

es pretenen assolir, les competències o capacitats que 

es desenvolupen, els sabers o continguts, els criteris 

de correcció, les activitats d'ensenyament i 

d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i 

metodològics bàsics, la temporització i les connexions 

amb altres àrees, matèries, crèdits o mòduls 

professionals o assignatures relacionades, així com 

les estratègies d'atenció educativa a l'alumnat en el 

marc d'un sistema educatiu inclusiu. 

El tribunal cita a la persona aspirant un altre dia per a 

la preparació, exposició i defensa de la unitat didàctica 

o situació d'aprenentatge. 

 

La unitat didàctica o situació d'aprenentatge que ha 

de tenir caràcter personal, i tenir una extensió màxima 

de 15 pàgines, en format DIN-A4, d'un interlineat 

d'1,5, i amb un cos de lletra tipus Arial d'11 punts, 

sense comprimir.  

Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació 

de la persona aspirant i el cos i l'especialitat pels quals 

es presenta.  

Tant la portada com la bibliografia no comptabilitzaran 

en els 15 fulls. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la 

lletra de les taules podrà reduir-se fins a 9 punts, 

sense comprimir. 

Els annexos, que no poden superar les 10 pàgines, 

estan formats per una mostra de material didàctic 

proposat en les unitats didàctiques o projectes com les 

activitats o instruments d'avaluació i els instruments 

organitzatius. 

 



 

 

 

PART B   Unitat didàctica o situació d'aprenentatge 

En el moment de l'exposició i defensa, la persona aspirant 

pot utilitzar un exemplar de la unitat didàctica o situació 

d'aprenentatge, aportat per ella mateixa i un guió, que no 

excedeixi d'un full per les dues cares, o en format digital, 

que no excedeixi de dues pantalles, en forma d'esquema, 

que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en 

qualsevol dels dos casos, s'ha de lliurar al tribunal en el 

moment de finalitzar-lo, el guió en paper.  

 

En el cas del guió en format digital, s'ha de portar el 

document imprès i lliurar-lo al tribunal.  

 

Així mateix, la persona aspirant pot utilitzar el material 

auxiliar que consideri oportú. 

 

El dia i hora en què la persona aspirant sigui convocada per 

l'exposició i defensa de la unitat didàctica o situació 

d'aprenentatge disposarà de 5 minuts per a la preparació 

de l'exposició que ha de desenvolupar davant del tribunal 

durant un temps màxim de quinze minuts.  

Per finalitzar, el tribunal planteja dubtes i demana 

aclariments a la persona aspirant en un temps màxim de 

cinc minuts.  

Aquesta exposició i defensa de la unitat didàctica o situació 

d'aprenentatge es realitza en sessió pública en la forma que 

es determini a la pàgina web oposicionsdocents.gencat.cat. 

 

Els criteris per a la preparació i exposició oral de la unitat 

didàctica o d'una situació d'aprenentatge estan especificats 

a l'annex 3. 

 

Part B.2: Exercici de caràcter pràctic 

L'hauran de realitzar les persones aspirants que optin 

a les especialitats de formació professional del cos de 

professors d'ensenyament secundari i del cos de 

professors especialistes en sectors singulars. 

L'aspirant disposa de tres hores com a màxim per a la 

resolució de la prova pràctica segons les 

especificacions i pautes que s'inclouen a l'annex 4, 

excepte que per la naturalesa de la prova s'estableixi 

una durada diferent. 

Si és el cas, amb una antelació mínima de dos dies 

hàbils a l'inici de l'exercici pràctic, s'ha de fer públic a 

l'Espai personal, els elements o estris que ha de portar 

la persona aspirant per a la seva realització. 

En el cas que s'utilitzin eines digitals és responsabilitat 

de la persona aspirant garantir que el suport informàtic 

que es lliuri al tribunal contingui l'exercici realitzat. En 

conseqüència, ha de ser degudament revisat per 

l'aspirant abans del seu lliurament. En cap cas es 

retornarà el material lliurat. 

Qualificació de la fase d'oposició 

La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 40% 

de puntuació del total de la prova. 

La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 60% 

de puntuació del total de la prova.  

Per a les especialitats de formació professional, 

cadascuna de les parts B.1 i B.2 li correspon el 30 % de 

la puntuació total de la prova. 

  

• Les exposicions  es realitzaran en sessió pública.  

• L’ordre d’actuació començarà per la lletra  

• El tribunal podrà plantejar preguntes o qüestions (5 min). 

 

 

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents


 

 

QUALIFICACIONS 

• S’ exposaran en el tauler d'anuncis dels locals on s'hagin realitzat les proves. 

• La qualificació de la fase d’oposició serà la mitja aritmètica de les puntuacions obtingudes en les 

proves d’aquesta fase, sempre que les dues hagin estat superades. 

• La puntuació final de la fase d’oposició serà necessàriament entre cinc i deu punts i permetrà accedir 

a la fase de concurs. 

Reclamacions Termini de dos dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació per a la presentació de 
reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, referides a la primera prova. 

 

FASE DE CONCURS  

Els mèrits assolits fins al 10 de febrer de 2023 

 

 

MÈRITS   (màx  10 punts ) 

Experiència docent prèvia  
(màxim 7 punts)  

1 any en especialitats del mateix  cos què opta en centres públics: 0,70 punt 

1 any en especialitats del mateix cos , en altres centres: 0,350 punts 

1 any en especialitats de cossos diferents, en centres públics: 0,125 punt 

1 any en especialitats del mateix nivell o etapa educativa 0,100 punts 

Formació acadèmica  
(màxim 2 punts) 

Nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol al·legat per a l'ingrés al cos tal i com a 

continuació s'indica:  

• De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1 punt  

• De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5 punts 

Màster:  1 punt 

Doctor:  1  punt 

Premi extraordinari en el doctorat:   0,5 punts 

Titulacions universitàries de primer cicle: 1 punt 

Titulacions universitàries de segon cicle: 1 punt 

Titulació professional de música o dansa: 0,5 punts 

Certificació de nivell avançat d'aptitud o equivalent d’EOI: 0,5 punts 

Titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2 punts 

Titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent: 0,2 punts 

Titulació de tècnic esportiu superior: 0,2 punts 

 
 
Altres mèrits  
(màxim 1 punts)  
 
 
 

 
 

 

 

Fase d'oposició superada 

 

 

 

 
 
0,75 punts. 
 
 

 
  

 



 

 

 

 
Formació permanent 

Formació inferior a 3 crèdits hores impartides: 0,20 punts 

No inferior a 10 crèdits: 0,5000 punts. 

Es podran acumular els cursos no inferiors a dos crèdits  

 

La Fase de Concurs finalitzarà el 31 d’octubre  

Els aspirants que superin el Concurs Oposició seran funcionaris en pràctiques l’1 de setembre de 2024 

 

CURSOS PREPARACIÓ OPOSICIONS 

•  CUR S OP O SIC ION S C ICLE S  FO R MAT IU S  
 

•  OP OS IC ION S CO S  ME STRE  
 

•  OP OS IC ION S SECUNDÀ R IA  
 
 
 

 

https://www.asinpre.org/producte/curs-oposicions-cicles-formatius/
https://www.asinpre.org/categoria-producto/opo-mestres/
https://www.asinpre.org/categoria-producto/oposicions/

