
OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (FP) I
PROFESSORS TÈCNICS D’FP 2017

Annex 1: Bases de la convocatòria. 

1.1 Places que es convoquen

Codi Especialitat E L R T
501 Administració d'Empreses 3 8 1 12
502 Anàlisi i Química Industrial 1 4 0 5
503 Assessoria i Processos d'Imatge Personal 1 4 0 5
505 Formació i Orientació Laboral 5 13 1 19
506 Hoteleria i Turisme 2 5 1 8
507 Informàtica 8 20 2 30
508 Intervenció Socio-Comunitària 5 14 1 20
510 Organització i Gestió Comercial 2 6 0 8
511 Organització i Processos de Manteniment de Vehicles 1 3 0 4
512 Organització i Projectes de Fabricació Mecànica 1 3 0 4
516 Processos Indústria Alimentària 1 4 0 5
517 Processos Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics 2 6 0 8
518 Processos Sanitaris 3 6 1 10
Total Cos de Professors d'Ensenyament Secundari (PSFP) 35 96 7 138

Codi Especialitat L R T
601 Cuina i Pastisseria 11 1 12
603 Estètica 6 0 6
609 Manteniment de Vehicles 14 1 15
611 Mecanització i Manteniment de Màquines 8 1 9
618 Perruqueria 6 0 6
619 Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic 9 1 10
620 Procediments Sanitaris i Assistencials 35 2 37
621 Processos Comercials 7 0 7
625 Serveis a la Comunitat 26 1 27
626 Serveis de Restauració 5 0 5
627 Sistemes i Aplicacions Informàtiques 27 1 28
Total Cos de Professors Tècnics de Formació Professional (PTFP) 154 8 162

L=procediment ingrés lliure; R=reserva aspirants amb discapacitat; E=procediment accés cos grup superior; T=to-
tal.

Sistema de selecció L i R 

Oposició 2/3, més concurs 1/3, tot valorat de 0 a 10 punts.

Oposició: 50% la  primera prova i 50% la segona prova.
Primera prova: 65% part A (exercici pràctic, escrit o no, 3 hores en general), més 35% part B (desenvolupa-
ment d’un tema escrit, 2 hores).
Segona prova valorada globalment: programació didàctica i defensa d'una unitat didàctica, màxim 45 mi-
nuts.

Concurs de mèrits segons l’annex 2.

2. Requisits dels aspirants
2.1  Generals: ser espanyol, d'un estat membre de la UE o altres estats amb conveni; tenir 16 anys i no excedir
l’edat de jubilació; tenir la titulació necessària en funció del cos; no patir cap malaltia incompatible; no estar sepa-
rat del servei; no haver estat condemnat per delictes sexuals; no ser funcionari del cos al qual s’aspira.
2.2.1  Requisits específics per al cos de PSFP: títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, grau o altres d'equiva-
lents a efectes de docència; tenir la formació pedagògica i didàctica (Màster, CAP, altres).
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2.2.2  Requisits específics per al cos de PTFP: diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, grau o altres d'equiva-
lents a efectes de docència; tenir la formació pedagògica i didàctica (Màster, CAP, altres).
2.3  Requisits específicsper a la  reserva d'aspirants amb discapacitat 33%.
2.4  Requisits específics per al procediment d'accés a cossos docents de grup superior: funcionaris del subgrup A2 i
titulació 2.2.1, i 6 anys de funcionari al cos d’origen.
2.5  Data del compliment dels requisits: data d’acabament del termini de sol·licituds (apartat 3.4).

3. Sol·licituds i termini de presentació
3.1.1 Presentació a través de la pàgina d'internet: ensenyament.gencat.cat/Professors/Oposicions/ Ingrés i accés a
cossos docents mitjançant procediment telemàtic.
3.3.1  Import dels drets de participació per mitjans telemàtics caràcter general: PSFP 53,25 €; PTFP 41,95 €.
3.4  Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 24 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.

4. Admissió d'aspirants
4.1  Llista d'admesos i exclosos: en el termini d’1 mes a partir de la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds.
4.2  Termini de reclamacions de la llista provisional: 10 dies hàbils.
4.3  Estimació o desestimació de les reclamacions a la llista definitiva: base 6.1.1.

5. Òrgans de selecció
5.1  Nomenament després de la publicació de les  llistes d’aspirants d'admesos i exclosos.
5.2  Composició dels tribunals: president inspector o del cos en qüestió o superior (PTFP) i 4 vocals de l’especiali-
tat.
5.3  Participació voluntària: termini de sol·licitud del 5 al 24 d’octubre.
5.4  Composició de les comissions de selecció: es designarà quan hi hagi més d'un tribunal..
5.5  Publicitat dels criteris de correcció amb almenys una setmana d'antelació a l’inici de les proves al lloc de les
proves i a internet.

6. Sistema de selecció
6.1  Inici i desenvolupament de les proves.
6.1.1  Inici del procediment selectiu a partir de la segona quinzena de maig de 2017.
S’inicia amb la prova d’acreditació de coneixement de llengua castellana dels no espanyols i la prova de coneixe-
ments de les dues llengües oficials a Catalunya.
El dia següent al matí (probablement el dissabte 20 o 27 de maig de 2017) es realitza l’acte de presentació davant
dels tribunals i s’inicia la fase d’oposició.
Els aspirants d’ingrés lliure i de reserva per a discapacitats fan a continuació les parts A i B de la primera prova en
sessió única.
Per als aspirants d’accés a un cos de grau superior es posposa l’inici de l'oposició a la data que determinin els tribu-
nals.
Si la prova pràctica (part A) no és escrita, es realitzarà primer la part B i, a continuació, en un altra sessió que pot
ser el mateix dia, la part pràctica (part A).
Els aspirants d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat han de lliurar un exemplar de la progra-
mació didàctica al tribunal en l'acte de presentació. L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entén que re-
nuncia a continuar en el procés selectiu.
Amb anterioritat al dia de l'acte de presentació, i sempre amb set dies naturals d'antelació com a mínim, la DGPPCP
ha de publicar al DOGC la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants 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.
L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència hi és obligada. En seran exclosos els qui
no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tri-
bunal.
El procediment selectiu finalitza durant el mes de juny de 2017 llevat de casos excepcionals.
6.1.2  Citació dels aspirants mitjançant citació única per a cada part (en seran exclosos els qui no hi compareguin
personalment)  en la data i l'hora que s'indiqui a la citació, amb DNI o el document oficial d'acreditació d'identitat
de l'Estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat.
El tribunal fa públics aquests anuncis i citacions en el local on s'estigui celebrant el procediment selectiu i a través
de la pàgina d'internet: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, com a
mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.
6.1.3  Desenvolupament i procediment començant pels aspirants el primer cognom dels quals comenci per la lletra
S i següents per ordre alfabètic de primer cognom.
Els tribunals tenen la facultat d'excloure del procediment selectiu els aspirants que realitzin qualsevol actuació de
tipus fraudulent durant la realització dels exercicis.
6.2  Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no posseeixin la nacionalitat
espanyola. La prova consisteix en una redacció en castellà d'un mínim de dues-centes paraules (30 minuts) i d'una
conversa amb el tribunal (15 minuts). Qualificació: Apte o No Apte. Publicació de la qualificació abans de la prova
següent.
6.3  Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita. Pel
que fa a l'expressió escrita (1 hora), la prova consisteix en dues redaccions, d'un mínim de dues-centes paraules
cada una, una redactada en llengua catalana i l'altra en llengua castellana. Expressió oral (30 minuts) preguntes en
català i castellà.
Els aspirants només han de realitzar la prova de la llengua de la qual no estiguin exempts.
6.3.2   Qualificació de la prova de llengües oficials abans de l’inici de la fase d’oposició: Apte o No Apte.
6.3.3  Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana: nivell equivalent o superior al C1 mitjançant fotocòpia
compulsada.



6.3.4  Exempts de la  prova oral i escrita de llengua castellana: titulació Batxillerat o superior expedida a l’Estat es-
panyol o nivell superior d’espanyol com a llengua estrangera.
Els aspirants que en convocatòries realitzades a Catalunya, entre els anys 1991 i 2011, ja van ser exempts de llen -
gua castellana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no cal que acreditin el
requisit d'exempció ja que aquesta informació consta al registre informàtic. Igualment, queden exempts de la realit-
zació de la prova oral i escrita de llengua castellana els aspirants que són funcionaris d'un cos docent de l'Estat es-
panyol.
6.3.5  Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d’admesos i exclosos.
A la llista provisional d’admesos i exclosos que estableix la base 4.1 i  la definitiva a la base 4.3.
6.4  Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapaci-
tat. (1/3 del total del procediment lliure i reserva discapacitats).
6.4.1  Proves de la fase d'oposició.
6.4.1.1  Primera prova valorada de 0 a 10 punts, 50% de la fase d’oposició. Coneixements específics de l’especiali-
tat. La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant de passar a la segona prova.
Part A) de la primera prova, valorada de 0 a 10 punts (mínim 2,5 per superar la prova), 65% de la primera prova.
Prova pràctica (3 hores en general), formació científica i domini de les habilitats instrumentals o tècniques corres-
ponents a l'especialitat a què s'opta. Per a la realització de la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o ele-
ments indicats prèviament al tauler d'anuncis.
Part B) de la primera prova, valorada de 0 a 10 punts (mínim 2,5 per superar la prova), 35% de la primera prova (2
hores). Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'aspirant d'entre un nombre de temes trets
a l'atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l'especialitat, tenint en compte els criteris següents: menys de
25 temes, 2 temes; entre 26 i 51, 3 temes; més de 50, 4 temes.
Les parts A i B són llegides i corregides pel tribunal garantint l’anonimat de l’aspirant, excepte part A no escrita,
Llavors els aspirants seran convocats a lectura pública de la part B.
6.4.1.2 Segona prova valorada globalment de 0 a 10 punts (50% de la fase d’oposició). Durada de 45 minuts en to-
tal: 20minuts de defensa de la programació, 20 minuts de  defensa de la  unitat didàctica i 5 minuts de debat, si
s’escau.
La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant de passar a la fase de concurs.
Part A) de la segona prova, programació didàctica LOE o LOGSE vigents.
Presentació d'una programació didàctica que ha d'incloure la planificació del currículum d'un crèdit o mòdul profes-
sional relacionat amb l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'han d'especificar, almenys, els objectius,
les competències, les capacitats o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els criteris d'avaluació, els con-
tinguts, la metodologia, les connexions amb altres crèdits o mòduls professionals relacionats i la distribució tempo-
ral, així com l'atenció a la diversitat, si s'escau. Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d'un dels ni-
vells o etapes educatives en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda la competència docent per a impar-
tir-lo i la seva elaboració s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 4. Ordenació curricular a l’annex 5.
Els aspirants han de lliurar l'esmentada programació al tribunal en l'acte de presentació. Posteriorment, aquesta
programació s'ha de presentar i defensar davant del tribunal en sessió pública en el moment en què l'aspirant sigui
convocat a aquest efecte.
Part B) de la segona prova, unitat didàctica en sessió pública.
UD en LOGSE, unitats d’ensenyament-aprenentatge en el cas de LOE.
Pot estar relacionada amb la programació presentada per l'aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l'espe-
cialitat. Cal triar-ne 3, extrets a l’atzar per ell mateix d’entre la programació didàctica o el temari oficial de l’especi -
alitat (només cas LOGSE).
En l'exposició de la unitat didàctica LOGSE s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge, les competèn-
cies o capacitats que es desenvolupen, els continguts, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes
organitzatius i metodològics bàsics, l'avaluació, la temporització i les connexions amb altres crèdits o mòduls pro-
fessionals relacionats, així com l'atenció a la diversitat, si s'escau. La seva preparació s'ha d'ajustar al que es dispo-
sa a l'annex 4.
En l'exposició de l'activitat d'ensenyament-aprenentatge LOE s'han de concretar, almenys, els resultats d'aprenen-
tatge, els criteris d'avaluació i els continguts que s'hi desenvolupen. També cal definir els aspectes organitzatius i
metodològics bàsics i l'avaluació prevista. La seva preparació s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 4.
L'aspirant disposa d'una hora per a la preparació de l'exposició de la unitat didàctica, durant la qual pot consultar el
material auxiliar que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.
Per a l'exposició de la unitat didàctica, l'aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un
guió que no pot excedir d'un full, i que s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.
6.4.1.3  Publicitat de les qualificacions al tauler d’anuncis del local de les proves.
6.4.1.4  Superació de la fase d'oposició entre 5 i 10 punts. Un cop finalitzada la fase d'oposició els tribunals fan pú-
blica, en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista de tots els aspirants que han participat en
aquesta fase i s’obre un termini de 24 hores de reclamació.
A continuació els tribunals han de fer pública la llista amb les qualificacions definitives de la fase d'oposició i els as -
pirants que han superat aquesta fase.
6.5  Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior (55% del total del procediment).
Qualificació entre 0 i 10 punts, i  se supera amb 5 punts.
Aquesta fase consisteix en la superació d'una prova, concretament en l'exposició oral i en sessió pública d'un tema
de l'especialitat a què s'accedeix, triat per l'aspirant d'entre vuit escollits a l'atzar pel tribunal., dels corresponents
al temari de l'especialitat, nou si hi ha concordança entre la titulació acadèmica i l’especialitat segons la borsa de
treball de personal docent. L’aspirant disposarà de 45 minuts per fer-ne l’exposició. 
L'aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d'exposar, durant les quals pot consultar el
material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.
En les especialitats relacionades a l'annex 6, que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorpora la
realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat segons l’annex 6. Criteris de correcció i pautes
esmentades a la base 5.11. Publicació de llistes mutatis mutandi 6.4.1.4.
6.7  Normes comunes a la fase d'oposició (6.6 errata de la convocatòria).
6.7.1  Caràcter públic de les proves.



6.7.2  Qualificació de les proves. En les proves de la fase d'oposició, es fa la mitjana aritmètica de les qualificacions
de tots els membres assistents al tribunal. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions
que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants, en qualificar-los de zero a deu punts, en són excloses les
qualificacions màxima i mínima i es calcula la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. Les mitjanes aritmè-
tiques de les qualificacions abans esmentades, atorgades pels membres del tribunal, es calculen amb una aproxima-
ció fins a la deumil·lèsima.
6.7.3  Temaris. Annex 1 de l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996) per als PSFP. Annex 2 de
l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996) per als PTFP.
6.8 Fase de concurs: 1/3 del total del procediment lliure i reserva discapacitats, 45% accés a cos superior.
6.8.1  Al·legació de mèrits davant el tribunal fent ús del full d’autobarem disponible al web.
6.8.2  Qualificació de la fase de concurs realitzada pels tribunals.
6.8.3  Valoració definitiva de la fase de concurs.
Després de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició, els tribunals fan públics els resultats de la valo -
ració provisional dels mèrits, per apartats i subapartats, al tauler d'anuncis local del procediment selectiu. Termini
de 24 hores per a  reclamacions escrites. Publicació de la  valoració definitiva. Un mes per al recurs d’alçada.

7. Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques
7.1  Procediments d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat. Els aspirants que, un cop ordenats se-
gons la puntuació global assignada, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convo-
cades per a cadascun d'aquests procediments, en el corresponent cos i especialitat.
7.2  Procediment d'accés a un cos docent de grup superior. Els aspirants que obtinguin almenys cinc punts en la va-
loració de la prova sempre que, ordenats segons la puntuació global assignada, els correspongui un número d'ordre
igual o inferior nombre de places reservades per aquest procediment.
7.3.2  Criteris per resoldre els empats. Procediment d’ingrés lliure i reserva per a discapacitats:
a) Puntuació més alta en la fase d'oposició; b) puntuació més alta en cadascuna de les dues proves, en l'ordre en
que aquestes apareixen; c) puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests hi
figuren; d) puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests hi figuren.
Per als aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos de grup superior: a) Major puntuació en la prova;
b) puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren; c) puntuació més
alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests hi figuren.
7.3.3  Acumulació de places vacants en el procediment d'accés.
S’acumulen a les places assignades inicialment per al torn lliure les places que hagin quedat vacants en el procedi-
ment d'accés a un cos de grup superior. 
7.3.4  El nombre màxim d'aprovats al final del procés en cap cas serà superior a les places vacants assignades.
7.3.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats. Llista provisional: 24 hores per a  reclamacions escri-
tes. Publicació llista definitiva: un mes per al recurs d’alçada.
7.3.6  Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.
7.3.7  Exempcions i renúncies. L'exempció de fase de pràctiques no modifica el nombre de places assignades.
7.3.8   La llista complementària d'aspirants seleccionats s'utilitzarà en cas de renúncies o exclusions.

8. Presentació de documents dels aspirants seleccionats
8.1 Termini i documents a presentar en 20 dies naturals: a) fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al
cos o certificació acadèmica original; b) fotocòpia compulsada del màster universitari en formació pedagògica i di-
dàctica o equivalent; c) fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI); d) certificat mèdic ordinari.
e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat segons annex 6; f) certificació negativa Registre Central
delinqüents sexuals o autorització de consulta del departament; g) al·legació de la  condició de discapacitat per als
que participin al procediment lliure, si s’escau; h) sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, si no
consta al registre informàtic.
8.2 Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera: exempts de la documentació ja informatitzada; no-
més cal presentar el DNI.
8.3 Opció retributiva. Els nomenats funcionaris en pràctiques percebran una retribució equivalent al sou i pagues
extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenguin ingressar.
8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

9. Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals
9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament. Presentació de sol·licitud de destinació provisional pel curs
2017-2018 segons instruccions. La data de presa de possessió a la destinació adjudicada és l'1 de setembre de
2017.
9.2 Opcions.  Els aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries
corresponents a diferents administracions educatives han d'optar per una d'aquestes renunciant a la resta.
9.5 Obligació de participació en els concursos de trasllats fins a obtenir una destinació definitiva.

10. Fase de pràctiques segons resolució reguladora posterior
10.1  Lloc i durada. La fase de pràctiques és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de
l'aptitud per a la docència dels aspirants que han estat seleccionats. Consta de  6 mesos amb avaluació mínima de 3
mesos, a la destinació provisional adjudicada.
10.3   Avaluació: finalitzada la fase de pràctiques, la qualificació serà  Apte o No Apte.
10.4  Exempts d'avaluació: els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de car-
rera.

11. Nomenament de funcionaris de carrera. Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d'Ensenya-
ment publica al DOGC la resolució per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procedi-
ment selectiu els aspirants que havien estat nomenats funcionaris en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la
base 9.1. i realitza el tràmit pertinent davant Ministeri competent per publicació al BOE.


