
OPOSICIONS 2018
Places convocades
Es convoquen un total de 2000 places: 373 al cos de mestres, 1602 al cos de professors d'ensenyament secun -
dari, 14 al cos de professors d'EOI i 11 al cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi Especialitat E L R Total

AN Anglès 50 141 10 201

N 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

    

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;
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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 per procediment d'accés a un cos superior que ocupin places del cos i especialitat a
què accedeixen i optin per continuar-hi 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'acu -
mulen a les d'ingrés lliure en el corresponent cos i especialitat.

Requisits generals dels aspirants
- Ser de nacionalitat espanyola, o nacional d'altres estats de la UE o d'estats amb tractats de lliure circulació de
treballadors amb Espanya. També poden ser admesos el cònjuge, els descendents o els descendents del cònju-
ge.
- Tenir 16 anys complerts i no excedir l'edat establerta per 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 de 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, o el títol de grau o altres títols equivalents a efectes de do -
cència (annex 10).
-  Formació  pedagògica  i  didàctica.  Amb caràcter  general  el  màster  universitari  docent.  Hi  ha  dispensa
d'aquest títol si s'està en possessió, abans del l'1 d'octubre de 2009, del títol professional d'especialització
didàctica, el certificat de qualificació pedagògica, el certificat d'aptitud pedagògica, o en possessió d'un títol,
estudis universitaris o experiència docent que habilités per la docència.

Requisits per al procediment d'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny
- Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau o altres títols equivalents a efectes de do -
cència (annex 10).
- No és requisit, per aquesta convocatòria, la formació pedagògica i didàctica.

Requisits per participar a la reserva per a aspirants amb discapacitats
- Grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut pels òrgans competents, sempre que no sigui in -
compatible amb la tasca docent.
- Dictamen de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, presentat durant el termini de presen -
tació de sol·licituds.

Requisits 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
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Requisits 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 (llei 26/2010, article 25).
- La sol·licitud té efecte quan s'hagin abonat els drets de participació. 
- En cap cas es pot optar a una mateixa especialitat per procediments de selecció diferents. Es pot presentar
més d'una sol·licitud de participació quan s'opti a més d'una especialitat del mateix o diferent cos. Això no implica
que hom pugui assistir a l'acte de presentació o a la realització de la prova de tots els tribunals  assignats, per
produïr-se amb simultaneïtat.
- Els aspirants amb discapacitat, tant si concorren per les places reservades com per altres procediments, ho
han de fer constar a l'apartat corresponent, amb el tipus i motiu d'adaptació que puguin necessitar.
- Els drets de participació pels cossos de secundària són 69,25€, amb bonificacions o exempcions per inscripció
telemàtica, determinades condicions familiars, personals o laborals. El pagament ha de ser dins del termini de
presentació de sol·licituds. 

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: termini màxim d'un mes, publicació al DOGC.
- Reclamacions contra la llista provisional: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació.
- Sorteig dels vocals dels tribunals: 2 de febrer de 2018.
- Publicació de la data d'inici del procés selectiu: amb antelació mínima d'un mes al començament de les proves.
- Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos: amb antelació mínima de set dies naturals a l'acte de presenta -
ció, incloent-hi la distribució per tribunals i dates, hores i llocs d'inici. Publicació al DOGC.
- Publicitat dels criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició: amb antelació mínima de set dies natu-
rals a l'inici de les proves.
- 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 in -
clogui (ingrés lliure, reserva per a aspirants amb discapacitat i accés al cos de mateix grup i complement de des -
tinació que participen per la mateixa especialitat que al cos d'origen). Els candidats per qualsevol procediment

Pàg. 3



d'accés que estiguin en tribunals mixtos 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.
- En cas que hi hagués renúncies d'aspirants seleccionats abans del seu nomenament o presa de possessió es
requerirà una llista complementària per a la inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats.
- Presentació de documents dels aspirants seleccionats: en el termini de 20 dies naturals de la publicació al
DOGC de la llista definitiva. Cal acreditar els requisits dels quals només s'havia informat (títol exigit, títol oficial
de màster universitari docent si escau, DNI o autorització d'accés, certificat mèdic, declaracio jurada de no haver
estat expedientat o inhabilitat, certificació negativa del registre de delinqüents sexuals, dictamen de discapacita -
ció si escau i està pendent de presentació, sol·licitud de transferència bancària).

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 pú -
blic, del mateix cos, especialitat i territori on actuarà el tribunal. Es té en compte la possible participació voluntà-
ria, la tendència a la paritat entre professors i professores i la presència de catedràtics d'ensenyament secundari.
Si no és possible que la majoria de vocals siguin de l'especialitat es pot completar amb altres funcionaris docents
de cossos d'igual o superior grup de classificació i designar assessors especialistes.
- Un cop constituïts els tribunals només poden actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi ha prou
amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.
- Les persones que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal com a vocals ho han de comunicar via tele -
màtica de l'1 al 20 de desembre, ambdós inclosos. En qualsevol cas, entre els vocals que constitueixin el tribunal
només n'hi pot haver un màxim de dos designats com a voluntaris.
- La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori, i n'estan dispensats els que ocupin càrrecs uni -
personals de govern de centres públics o serveis educatius, els que gaudeixin d'un permís d'un terç de jornada o
més i els sancionats mitjançant 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.
- Exempcions:

- Exempció de la prova d'acreditació del coneixement de llengua castellana per aspirants que no posseeixin la
nacionalitat espanyola: diploma d'espanyol (intermedi o superior), certificat de nivell o d'aptitud expedit per
una EOI, llicenciatura en filologia hispànica o romànica, certificació acadèmica d'haver realitzat a l'Estat espa -
nyol tots els estudis conduents a l'obtenció de la titulació al·legada per a l'ingrés al cos (determinats diplomes,
certificats o estudis universitaris).
- Exempts de la prova de llengua catalana: els que acreditin un nivell equivalent o superior al certificat de sufi -
ciència de català (C1) i els aspirants que en convocatòries anteriors per a cossos docents realitzades a Cata-
lunya van ser exempts o aptes d'aquesta prova.
- Exempts de la prova de llengua castellana: els que acreditin titulacions expedides a l'estat espanyol: titulació
universitària, batxillerat, tècnic especialista (FP2) o tècnic superior; els que acreditin diploma superior d'espa -
nyol com a llengua estrangera (nivell superior) o certificat d'aptitud en espanyol per estrangers d'EOI, i els que
els en convocatòries anteriors per a cossos docents realitzades a Catalunya o altres administracions educati -
ves van ser exempts o aptes d'aquesta prova. També els aspirants que són funcionaris d'un cos docent de
l'Estat espanyol.
- La possible exempció de la realització de les proves prèvies de llengües es comprova en el registre  informà -
tic del Departament d'Ensenyament en fer la presentació telemàtica. Els consta, entre altres, els aspirants que
en convocatòries anteriors realitzades a Catalunya a partir de 1991 van ser exempts o aptes d'aquesta prova.
- En cas que no consti l'exempció al registre informàtic, cal portar el document acreditatiu de l'exempció du -
rant el termini de presentació de sol·licituds al servei territorial on desitja fer les proves. També es pot fer dins
del termini de reclamacions contra la llista provisional d'admesos i exclosos. Per a la prova oral i escrita de
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llengua catalana i la de llengua castellana també s'admetrà la presentació davant el tribunal, que resoldrà.

Fase d'oposició
- Ordre d'actuació dels aspirants: es té en compte el procediment selectiu pel qual participen, i dins d'aquest se -
guint l'ordre alfabètic del primer cognom començant per la V.
- Les especialitats d'idiomes moderns faran les proves en aquesta llengua, així com la programació didàctica.
- La puntuació de cada aspirant en cada prova és la mitjana aritmètica de les qualificacions dels membres assis-
tents al tribunal. En cas de diferència de tres o més punts entre les qualificacions extremes se n'exclou la màxi -
ma i la mínima. Les puntuacions s'aproximen fins la deumil·lèsima.

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

- Primera prova. Coneixements específics de l'especialitat. És eliminatòria.

- Part A) Prova pràctica, comprovació de la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o
tècniques de l'especialitat, així com la capacitat per a construir situacions d'aprenentatge que promoguin
l'assoliment de les competències per part dels alumnes (detalls per especialitat a l'annex 7).

- Es disposa d'un temps màxim de 4 hores amb caràcter general. L'aspirant ha de dur els estris o ele-
ments indicats prèviament al tauler d'anuncis.
- Es valora de 0 a 10 punts i cal una puntuació mínima de 2,5.
- Li correspon el 70% de la puntuació total de la primera prova.

- Part B) Desenvolupament d'un tema, triat per l'aspirant d'entre un nombre tret a l'atzar. D'entre 2 temes si
l'especialitat en té menys de 26, d'entre 3 si en té entre 26 i 50 i d'entre 4 si en té més de 50. 

- Es disposa de 2 hores.
- Es valora de 0 a 10 punts i cal una puntuació mínima de 2,5.
- Li correspon el 30% de la puntuació total de la primera prova.

- La puntuació de la primera prova està entre 0 i 10 punts, i per superar-la cal un mínim de 5.
- Si la prova pràctica és escrita, aquesta primera prova té correcció anònima i no hi ha lectura pública.
- Si la prova pràctica no és escrita no és possible l'anonimat i hi ha lectura pública de la part B).

- Segona prova. Aptitud pedagògica i domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent . És eliminatò-
ria.

- Part A) Programació didàctica. Planificació del currículum d'un àmbit, àrea, matèria, crèdit, mòdul professi-
onal, nivell o assignatura relacionada amb l'especialitat, i correspon a un curs escolar d'un dels nivells o eta -
pes en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent.

- S'ha hagut de lliurar l'esmentada programació a l'acte de presentació.
- 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 (escollir-ne una de tres ex -
tretes a l'atzar de la seva programació)  o elaborada a partir del temari de l'especialitat (triar-ne una de tres
extretes a l'atzar del temari oficial de l'especialitat).

- Es disposa d'una hora per a la preparació de l'exposició, amb el material auxiliar que es cregui oportú i
sense possibilitat de connexió amb l'exterior.
- Per a l'exposició es pot utilitzar el material auxiliar que es cregui oportú, un guió que no pot excedir un
foli i que s'ha de lliurar al tribunal al final de l'exposició.

- 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 davant del tribunal.
- 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 obtingudes en les dues pro-
ves (superades ambdues) d'aquesta fase i és necessàriament entre 5 i 10 punts.
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Procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior
- Superació d'una prova: exposició oral i en sessió pública d'un tema de l'especialitat a què s'accedeix, triat
d'entre 8 (9 si hi ha concordança entre especialitat i titulació al·legada) escollits a l'atzar. 

- Cal  donar una visió dels trets fonamentals del tema, la seva relació amb el currículum establert i el seu
plantejament didàctic.
- Es disposa de dues hores per a la preparació de l'exposició, amb el material auxiliar que es cregui oportú,
aportat pel candidat, i sense possibilitat de connexió amb l'exterior.
- Es disposa d'un temps màxim de 45' d'exposició, amb el material auxiliar que es consideri oportú i amb un
guió que no excedeixi un foli, que es lliura al tribunal al final de l'exposició.
- Si l'especialitat inclou habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorpora la realització d'un exercici de
contingut pràctic.

- La qualificació és de 0 a 10 punts. Cal un mínim de 5 per superar-la.

Procediment selectiu d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

- Si s'accedeix a la mateixa especialitat de la que són titulars al cos d'origen: exposició oral (màxim 45'), segui -
da de debat (màxim 15') d'una programació didàctica elaborada per l'aspirant i que s'haurà lliurat en l'acte de
presentació.

- Si s'accedeix a una especialitat diferent de la que són titulars al cos d'origen: exposició oral i en sessió públi -
ca d'un tema de l'especialitat, triat entre 9 escollits a l'atzar.

- Cal donar una visió dels trets fonamentals del tema, relació amb el currículum establert i plantejament di -
dàctic.
- Es disposa de dues hores per a la preparació de l'exposició, amb el material auxiliar que es cregui oportú,
aportat pel candidat, i sense possibilitat de connexió amb l'exterior.
- Es disposa d'un temps màxim de 45' d'exposició, amb el material auxiliar que es consideri oportú i amb
un guió que no excedeixi un foli, que es lliurarà al tribunal al final de l'exposició.

- La qualificació és de 0 a 10 punts. Cal un mínim de 5 per superar-la.

Programació didàctica i unitat didàctica

Programació didàctica
- Ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya d’un àmbit, àrea, matèria, crèdit, mòdul professional,
nivell o assignatura o mòdul professional relacionats amb l'especialitat per a la qual es participa. Ha de conte -
nir, almenys, els objectius, les competències o capacitats, o resultats d’aprenentatge que es desenvolupen,
els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació, l’enfocament globalitzador amb altres àrees relacionades i la distribució temporal,
així com les mesures i suports addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenció a la diversitat,
referides a la programació que es presenta.
- Inclou el desenvolupament d'un esquema de cada unitat didàctica (mínim 6).
- Ha de tenir caràcter personal, elaborada per l'aspirant, amb extensió màxima de 60 fulls (DIN-A4, a una
cara, interlineat 1,5 o 2 espais, cos de lletra 12, sense comprimir). Els annexos es comptabilitzen a part.

Unitat didàctica
- Es poden considerar unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programa -
ció.
- Cal desenvolupar-hi, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o ca -
pacitats que es desenvolupen, els continguts, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge,
la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'alumnat, del temps i de l'espai i altres aspectes organit -
zatius i metodològics, els criteris, procediments i instruments d'avaluació i la relació amb altres àmbits, àrea,
matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura, així com les mesures i suports addicionals o intensius
que es preveuen utilitzar per a l’atenció a la diversitat.
- Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de la unitat didàctica amb les activitats
d'ensenyament i d'aprenentatge programades.

Més concrecions en relació a la programació i la unitat didàctica, segons cos docent, nivell educatiu i especialitat
docent, a l'annex 5.
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Normativa d'ordenació curricular, segons cos docent i nivell educatiu, a l'annex 6.

Fase de concurs
Hi accedeixen els candidats que han superat la fase d'oposició.
Els mèrits s'informen mitjançant un full d'autobarem que hi haurà disponible una vegada iniciat el procés selectiu.
S'al·leguen un cop superada la fase d'oposició en sessió pública comunicada amb 24h d'antelació, lliurant al tri -
bunal els documents justificatius (que es podran recuperar) junt amb el full d'autobarem. L'experiència docent
prèvia en centres docents i serveis educatius del Departament d'Ensenyament ja està acreditada i serà pública al
tribunal assignat.
La puntuació de la fase de concurs la porta a terme el tribunal corresponent.

Barem de mèrits.
Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·lici -
tuds de participació.
La valoració màxima dels mèrits és de 10 punts

Procediment d'ingrés lliure i de reserva d'aspirants amb discapacitats
- Experiència docent prèvia (màxim 5 punts)
Es tenen en compte un màxim de 5 anys, cadascun dels quals valorat només en un subapartat. 

- en especialitats del cos al que s'opta, en centres públics: 1 punt
- en especialitats de cossos diferents al que s'opta, en centres públics: 0,5 punts
- en especialitats del mateix nivell o etapa educativa al cos que s'opta, en altres centres: 0,5 punts
- en especialitats de diferent nivell o etapa educativa al cos que s'opta, en altres centres: 0,25 punts
Es compten també mesos, de manera proporcional, i es poden acumular dies de diversos períodes. 

- Formació acadèmica (màxim 5 punts)
- L'expedient acadèmic del títol al·legat per l'ingrés puntua un màxim de 1,5 punts
- Postgraus, doctorats, premis extraordinaris i altres titulacions universitàries
- Titulacions de règim especial i de formació professional inicial

Altres mèrits (màxim 2 punts)
- Formació permanent, superada o impartida
- Certificat de nivell superior de català (C2). Domini de llengües estrangeres

Procediments d'accés a un cos de grau superior i d'accés a un cos del mateix grup i complement de des -
tinació

- Treball realitzat (màxim 5,5 punts): antiguitat com a funcionari de carrera, exercici de funcions específiques i
avaluació voluntària, exercici de càrrecs directius i de coordinació, exercici de funcions a la Inspecció o Admi -
nistració educativa.
- Cursos de formació i perfeccionament (màxim 3 punts)
- Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3 punts)

Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la fase de pràctiques

Procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat
- La puntuació global del concurs oposició s'obté ponderant en 2/3 la fase d'oposició i 1/3 la fase de concurs
de mèrits.
- Són seleccionats i accedeixen a la fase de pràctiques els aspirants que, ordenats segons la puntuació global
de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places con -
vocades per al seu procediment.
- Els aspirants que han participat en la reserva per a aspirants amb discapacitat que han superat les diferents
proves i no han estat seleccionats queden ordenats segons la puntuació global obtinguda conjuntament amb
els aspirants d'ingrés lliure.

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
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- 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.
- Superen el concurs oposició els aspirants que, ordenats segons la puntuació global de les fases d'oposició i
concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places reservades.

Per als diferents procediments es preveuen criteris per resoldre empats, prioritzant la fase d'oposició segons l'or -
dre de les proves que la componen, i si no segons l'ordre dels mèrits. Es pot arribar a una prova complementària
de desempat.

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 darrera 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 darrera 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, prefe-
rentment a places vacants de l'especialitat opositada. La presa de possessió és l'1 de setembre de 2018, amb in -
corporació obligatòria en el termini de 5 dies.
- Es nomena funcionaris en pràctiques els aspirants que no n'estiguin exempts.

- Estan exempts de la fase de pràctiques els candidats que acreditin haver prestat serveis, com a mínim, du -
rant un curs escolar com a funcionaris docents de carrera. Poden optar per ser nomenats funcionaris en pràcti -
ques quedant exempts d'avaluació. O bé poden romandre en els seus cossos d'origen fins ser nomenats funci -
onaris de carrera del nou cos assolit el curs següent.

- Els candidats nomenats funcionaris en pràctiques queden obligats a participar en els successius concursos de
provisió de llocs de treball docents fins obtenir destinació definitiva.
- 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 inclou -
re 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 exigits per participar en el procediment
d'ingrés lliure per l'especialitat.
Els drets de participació, terminis de presentació, òrgans de selecció i calendari són els mateixos que per la res -
ta de procediments.
El sistema de selecció consta d'una prova d'exposició oral, on s'haurà de demostrar els coneixements sobre cur -
rículum i domini dels recursos didàctics i pedagògics, d'un tema de l'especialitat a la que s'opti escollit per l'aspi -
rant d'entre un nombre trets a l'atzar (d'entre 4 si l'especialitat en té entre 26 i 50, o d'entre 5 si en té més de 50).

- Es disposa d'una hora per l'exposició oral.
- Per la preparació disposa de 2 hores, incomunicat i podent consultar el material bibliogràfic que cregui opor -
tú.
- Dins la mateixa prova hi haurà la resolució de qüestions de caràcter pràctic, pròpies de cada especialitat,
que han de tenir referència al contingut del temari respectiu, així com el nivell a impartir, segons les especifi-
cacions de l'annex 7. El tribunal en proposarà tres opcions i el candidat en triarà una, disposant d'un temps
màxim de 4 hores, com a criteri general, per al seu desenvolupament.
- Cada aspirant serà qualificat amb un apte o no apte en relació a l'obtenció de la nova especialitat.

Es publicarà al DOGC la llista d'aspirants declarats aptes i se'ls expedirà una acreditació. Els seleccionats que -
den exempts de la fase de pràctiques i es mantenen les especialitats prèvies del funcionari docent.
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