
OPOSICIONS 2018

Places convocades
Es convoquen un total de 2000 places: 373 al cos de mestres, 1602 al
cos de  professors  d'ensenyament  secundari,  14  al  cos  de  professors
d'EOI i 11 al cos de professors d'arts plàstiques i disseny.
A secundària, segons procediment d'ingrés o accés (L: ingrés lliure; 
R: reserva per a aspirants amb discapacitat igual o superior al 33%; 
E: accés a un cos de grup superior; A: accés a un cos del mateix grup i
nivell de complement de destinació):

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi Especialitat E L R Total

AN Anglès 50 141 10 201

CN Biologia i geologia 30 85 6 121

DI Dibuix 17 46 3 66

ECO Economia 9 24 2 35

EF Educació física 20 57 4 81

FI Filosofia 8 23 2 33

FQ Física i química 28 77 6 111

FR Francès 6 18 1 25

GE Geografia i història 41 114 8 163

LC Llengua catalana i literatura 34 95 7 136

LE Llengua castellana i literatura 43 119 9 171

MA Matemàtiques 56 156 11 223

MU Música 6 18 1 25

PSI Orientació educativa 27 75 5 107

TEC Tecnologia 26 73 5 104

Total 401 1121 80 1602

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Codi Especialitat A L R Total

192 Francès EOI 4 9 1 14

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Codi Especialitat E L R Total

707 Dibuix artístic i color 1 2 0 3

712 Disseny gràfic 1 3 1 5

721 Mitjans audiovisuals 1 2 0 3

Total 3 7 1 11

-  Els aspirants seleccionats pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin places del cos i especialitat
a què accedeixen i optin per continuar en aquestes no consumeixen plaça.
- Les places de reserva per a aspirants amb discapacitat i les d'accés a un altre cos que no es cobreixen
s'acumulen a les d'ingrés lliure en el corresponent cos i especialitat.
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Requisits generals dels aspirants
- Nacionalitat espanyola, d'altres estats de la UE o amb tractats de lliure circulació de treballadors. També
poden ser admesos el cònjuge, els descendents o els descendents del cònjuge.
- Edat entre els 16 anys complerts i el límit a la jubilació amb caràcter general.
- Tenir la titulació requerida per a cada cos
- No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb la tasca docent.
- No haver estat separat del servei a l'administració pública, ni inhabilitat, per expedient disciplinari.
- No haver estat condemnat per sentència ferma per delictes sexuals.
- No ser funcionari de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol ingressar.

Requisits específics 
per al procediment d'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari i al cos de professors d'EOI

- Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, títol de grau o altres equivalents a efectes de docència.
- Formació pedagògica i didàctica. Amb caràcter general el màster universitari docent. També són vàlids
determinats títols de capacitació, o experiència docent, realitzats abans del l'1 d'octubre de 2009.

per al procediment d'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny
- Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, títol de grau o altres equivalents a efectes de docència.
- No és requisit, per aquesta convocatòria, la formació pedagògica i didàctica.

per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitats
- Grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, que sigui compatible amb la tasca docent.
- Dictamen de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials (presentat d'1 a 20 de desembre).

per al procediment d'accés a cossos docents de grup superior
- Ser funcionari docent dels cossos i escales del subgrup A2.
- Tenir la titulació requerida per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.
- Haver romàs un mínim de sis anys com a funcionari de carrera al cos d'origen

per al procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació
- No hi ha límit d'antiguitat en el cos d'origen.
- Tenir la titulació exigida per a l'ingrés al cos.
- Es pot accedir al nou cos tant per la mateixa especialitat que al cos d'origen com per una altra.

El compliment de tots els requisits i mèrits s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació
de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Sol·licituds
- Disponibles a ensenyament.gencat.cat>Professors>Oposicions>Ingrés i accés a cossos docents
- Es presenta per via telemàtica. També es pot presentar en paper. Té efecte quan s'hagin abonat els drets de
participació. El pagament ha de ser dins del termini de presentació de sol·licituds.
- No es pot optar a una mateixa especialitat per procediments de selecció diferents. Es pot optar a més d'una
especialitat del mateix o diferent cos, sense garantia que no hi hagi actes de presentació o proves simultanis.
- Els aspirants amb discapacitat ho han de fer constar a l'apartat corresponent, indicant l'adaptació necessària.
- Els drets de participació pels cossos de secundària són 69,25€, hi ha bonificacions i exempcions. 

Dates i terminis
- Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 20 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
- Llista provisional d'admesos i exclosos (DOGC): termini màxim d'1 mes,. Reclamacions durant 10 dies hàbils.
- Publicació de la data d'inici del procés selectiu: antelació mínima d'un mes al començament de les proves
- Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos (DOGC): amb antelació mínima de 7 dies naturals a l'acte de
presentació. Inclou la distribució per tribunals i dates, hores i llocs d'inici.
- Publicitat dels criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició: antelació mínima de 7 dies naturals.
- Llista d'elements o estris que en alguns casos ha de portar l'aspirant per la realització de la part pràctica de
la primera prova: antelació mínima de dos dies hàbils.
- Començament de les proves: durant el mes d'abril de l'any 2018
- Amb caràcter previ: proves d'acreditació del coneixement de les llengües catalana i castellana.
- Acte de presentació davant dels tribunals -assistència obligatòria- i inici de la fase d'oposició: l'endemà de la
prova de llengües. Cal lliurar un exemplar de la programació didàctica en cas que el procediment selectiu la
inclogui.  Als  tribunals  mixtos  els  candidats  per  procediment  d'accés  comencen  la  fase  d'oposició  més
endavant.
-  Finalització  del  procediment  selectiu:  durant el  mes de juny de 2018 .  Publicació  al  DOGC de les llistes
úniques d'aspirants seleccionats.



- Presentació de documents dels aspirants seleccionats: en el termini de 20 dies naturals de la publicació.

Òrgans de selecció
- Tribunals de selecció, coordinats per comissions de selecció si hi ha més d'un tribunal per especialitat.
- Un tribunal està compost per un president designat per l'Administració i quatre vocals designats per sorteig
públic, del mateix cos, especialitat i territori on actuarà el tribunal.
- Les persones que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal com a vocals ho han de comunicar via
telemàtica de l'1 al 20 de desembre. A cada tribunal només hi pot haver un màxim de dos vocals voluntaris.
-  La  participació  en  els  òrgans  de  selecció  té  caràcter  obligatori,  i  n'està  dispensat  qui  ocupi  càrrecs
unipersonals de govern , qui gaudeixi d'un permís d'un terç de jornada o més i els sancionats per expedient
disciplinari.

Proves d'acreditació de les llengües oficials
- Marquen l'inici del procés selectiu. Es realitzen, amb caràcter previ, el dia anterior a l'acte de presentació. El
mateix dia s'han de fer públiques les qualificacions
- Contenen una prova escrita i una prova oral, sobre temes relacionats amb la docència o l'especialitat docent.
- Es qualifica cadascuna d'elles amb apte o no apte, i són eliminatòries.
- Estan exempts de la realització de les proves els que acreditin determinats diplomes o certificats de llengua,
els que hagin cursat determinats estudis a l'estat espanyol i els que hagin estat declarats exempts o aptes
d'aquesta prova en convocatòries anteriors. La comprovació de la possible exempció es realitza en el moment
de la inscripció telemàtica. Si no hi consta, cal portar el document acreditatiu durant el termini de presentació
de sol·licituds al servei territorial on es desitja fer les proves; o al tribunal, que resoldrà.

Fase d'oposició
Ordre d'actuació dels aspirants:  dins de cada procediment  selectiu  seguint  l'ordre alfabètic  del  1r cognom
començant per la V.
Les especialitats d'diomes moderns faran les proves en aquesta llengua, així com la programació didàctica.
Es puntua de 0 a 10 punts, i cal un mínim de 5 per superar-la.

Procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat .

Primera prova. Coneixements específics de l'especialitat. És eliminatòria. Detalls: Annex 7.

part A): prova pràctica, comprovació de la formació científica i
el  domini  de  les  habilitats  instrumentals  o  tècniques  de
l'especialitat, capacitat de construir situacions d'aprenentatge
per l'assoliment de competències.

- Temps màxim 4h, amb caràcter general.
- Li correspon el 70% de la primera prova. 
- Es valora de 0 a 10 punts i cal una mínim de 2,5.

part  B):  desenvolupament  d'un  tema,  triat  per
l'aspirant d'entre un nombre trets a l'atzar. (d'entre 2,
3 o 4 segons si l'especialitat en té fins a 25, entre 26
i 50 o més de 50).

- Es disposa de 2h de temps.
- Li correspon el 30% de la primera prova. 
- Es valora de 0 a 10 punts (mínim 2,5).

- La puntuació de la primera prova està entre 0 i 10 punts, i per superar-la cal un mínim de 5.
- La prova és anònima o pública segons la naturalesa de la prova pràctica.

Segona prova. Aptitud pedagògica i domini de les tècniques necessàries. És eliminatòria. 
Concrecions segons nivell educatiu i especialitat, i normativa d'ordenació curricular: Annexos 5 i 6.

-  part  A):  programació  didàctica.  Planificació  del
currículum  d'un  àmbit,  àrea,  matèria,  crèdit,  mòdul
professional nivell o assignatura corresponent a un curs
escolar, relacionats amb l'especialitat.
- Esquema de cada unitat de didàctica (mínim 6)
- La presentació i defensa de la programació es realitza
en  sessió  pública.  Es  pot  utilitzar  un  exemplar  de  la
programació  aportat  per  ell  mateix  i  un  guió  que  no
excedeixi d'un foli.

-  part  B):  unitat  didàctica.  Pot  estar  relacionada amb la
programació presentada  o elaborada a partir  del temari
de  l'especialitat  (triant-ne  una  de  tres  extretes  a  l'atzar
d'entre les possibles).
- Es disposa d'una hora per a la preparació de l'exposició,
amb  el  material  auxiliar  que  es  cregui  oportú  i  sense
connexió amb l'exterior.
- Per a l'exposició es pot utilitzar el material auxiliar que
es cregui oportú, i un guió de màxim un foli.

- En el global de la segona prova es disposa d'un màxim de 45' d'exposició pública: 
20' per a la defensa oral de la programació, 20' per a l'exposició oral de la UD i 5' per al debat.
- Aquesta segona prova es valora globalment de 0 a 10 punts. Se supera amb un mínim de 5. 

La qualificació de la fase d'oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions en les dues proves .

Procediment selectiu d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació si s'accedeix a la
mateixa especialitat que al cos d'origen: exposició oral (màxim 45') i debat (màxim 15') d'una programació
didàctica elaborada per l'aspirant i que s'haurà lliurat en l'acte de presentació.



Resta de procediments selectius d'accés
- Superació d'una prova: exposició oral i en sessió pública d'un tema de l'especialitat a què s'accedeix, triat
d'entre 9 (o 8 en alguns casos) escollits a l'atzar. Cal atendre al coneixement de la matèria, relació amb el
currículum establert i plantejament didàctic.
- Es disposa 2 hores per a la preparació de l'exposició i un temps màxim de 45' d'exposició. Si l'especialitat
inclou habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorpora un exercici de contingut pràctic.

Fase de concurs de mèrits
Hi accedeixen els candidats que han superat la fase d'oposició.
Els mèrits s'informen mitjançant un full d'autobarem, disponible una vegada iniciat el procés selectiu.
S'al·leguen en sessió pública comunicada amb 24h d'antelació, lliurant al tribunal els documents justificatius
(que es  podran  recuperar)  junt  amb el  full  d'autobarem.  L'experiència  docent  prèvia  en centres docents  i
serveis educatius del Dept. d'Ensenyament ja està acreditada i serà pública al tribunal assignat.
La valoració màxima dels mèrits és de 10 punts

Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la fase de pràctiques
Són seleccionats els aspirants que, ordenats segons la puntuació global, tinguin un número d'ordre igual o
inferior al nombre de places convocades per al seu procediment. Es preveuen criteris per resoldre empats.

Procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat
- La puntuació global s'obté ponderant en 2/3 la fase d'oposició i 1/3 la fase de concurs de mèrits.
- Els aspirants seleccionats accedeixen a la fase de pràctiques.

Procediment d'accés a un cos docent de grup superior i procediment d'accés a un cos docent del mateix grup i
complement de destinació
- La puntuació global del concurs oposició s'obté ponderant en un 55% la fase d'oposició i un 45% la fase de
concurs de mèrits.

Aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició 
- Si no formaven part de la borsa de treball del personal interí docent passen a formar-ne, situats darrere dels
que han prestat serveis en ordre de prioritat, amb l'especialitat superada.
-  Si  formaven part  de la  borsa de treball  sense serveis  prestats,  passen a situar-se darrere dels que han
prestat serveis, obtenint la capacitació de l'especialitat superada si no la tenien.

Nomenaments de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinació provisional.
-  Els  aspirants  seleccionats  obtenen destinació  provisional,  presentant-ne  sol·licitud,  per  al  curs  2018-19,
preferentment a places vacants de l'especialitat opositada. La presa de possessió és l'1 de setembre de 2018.
-  Es  nomena  funcionaris  en  pràctiques  els  aspirants  que  no  n'estiguin  exempts.  N'estan  exempts  els
funcionaris  de  carrera  que  poden  optar  per  romandre  al  cos  d'origen  o  accedir  al  nou  cos,  exempts
d'avaluació.
- La fase de pràctiques és tutelada i forma part del procés selectiu. Es realitza a la destinació provisional que
s'hagi adjudicat.  Té una durada de sis mesos amb un període mínim de tres mesos d'activitat  docent. Pot
incloure activitats de formació. S'avalua amb un apte o no apte. Els aspirants declarats no aptes poden repetir,
per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. 
- Es publicarà al DOGC la llista d'aspirants declarats aptes (o exempts) de la fase de pràctiques i aprovats en
el procediment selectiu, i es tramitarà el nomenament com a funcionaris de carrera.

Procediment d'adquisició de noves especialitats
Es poden adquirir  les  especialitats  de les quals  s'oferten places en aquesta  convocatòria.  L'adquisició  de
noves especialitats no consumeix places ofertades. Cal ser funcionari de carrera del cos a què s'opta i reunir
els requisits per a l''ingrés lliure a l'especialitat. Els drets de participació, terminis de presentació, òrgans de
selecció i calendari són els mateixos.
Sistema de selecció 
- Una prova d'exposició oral on demostrar els coneixements sobre currículum i domini dels recursos didàctics
d'un tema de l'especialitat a la que s'opti, escollit per l'aspirant d'entre 4 o 5 trets a l'atzar (4  si l'especialitat en
té entre 26 i 50; 5 si en té més). Es disposa de 2h de preparació i 1h d'exposició.
- Dins la mateixa prova hi haurà la resolució de qüestions de caràcter pràctic, amb referència al contingut del
temari i al nivell a impartir (Annex 7). El candidat triarà una opció d'entre tres. Temps màxim 4 hores.
Cada aspirant  serà  qualificat  com a  apte  o  no  apte.  Els  aspirants  declarats  aptes  afegeixen  l'especialitat
obtinguda  a les que ja tinguessin i estan exempts de la fase de pràctiques.


