
OPOSICIONS 2020
Aspectes generals i Procediment d’ingrés

Places convocades
Resolució EDU/17/2020. Es convoquen un total de 5.000 places: 4.892 al cos de professors d’ens. secundari, 60 al cos de prof.
d'EOI, 40 al cos de prof. d'Arts Plàstiques i Disseny i 8 al cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

Els procediments d'ingrés o accés són:
L:  ingrés  lliure;   R:  reserva  per  a  aspirants  amb discapacitat
igual o superior al 33%;  A:  accés a un cos del mateix grup i
nivell de complement de destinació;  E: accés a un cos de grup
superior.

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.

Els  aspirants  seleccionats  per  procediment  d'accés  a  un  cos
superior  que  ocupin  places  del  cos  i  especialitat  a  que
accedeixen i optin per continuar en aquestes no consumeixen
plaça.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi Especialitat E A L R T

AL Alemany 1 1 17 1 20

AN Anglès 37 16 455 27 535

CN Biologia i geologia 28 12 342 20 402

DI Dibuix 13 6 162 10 191

ECO Economia 6 3 78 5 92

EF Educació física 20 8 238 14 280

FI Filosofia 7 3 85 5 100

FQ Física i química 22 10 271 16 319

FR Francès 5 2 64 4 75

GE Geografia i història 36 15 435 26 512

GR Grec 1 1 14 1 17

LA Llatí 3 1 36 2 42

LC Ll. Catalana i literatura 31 13 379 22 445

LE Ll. Castellana i literatura 32 14 387 23 456

MA Matemàtiques 42 18 507 30 597

MU Música 7 3 82 5 97

PSI Orientació educativa 26 11 321 19 377

TEC Tecnologia 23 10 285 17 335

Total 340 147 4.158 247 4.892

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Codi Especialitat E A L R T

133 Alemany 1 5 6

135 Italià 2 2

136 Japonès 1 1

137 Portuguès 2 2

138 Rus 1 1

139 Xinès-mandarí 1 1

190 Espanyol 1 6 7

191 Grec modern 1 1

192 Francès 1 8 1 10

193 Anglès 1 3 23 1 28

198 Èuscar 1 1

Total 1 6 51 2 60

          
     

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny      

Codi Especialitat E L R Total

710 Disseny de moda 1 1

711 Disseny de producte 2 2

712 Disseny gràfic 1 9 1 11

716 Història de l’art 4 4

720 Materials i tecnologia: disseny 0 3 3

721 Mitjans audiovisuals 1 9 1 11

722 Mitjans informàtics 1 7 8

Total 3 35 2 40

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny         

Codi Especialitat L R Total

808 Fotografia i processos de reproducció 3 1 4

810 Motlles i reproduccions 1 1

813 Tècniques ceràmiques 1 1

817 Tècniques de patronatge i confecció 2 2

Total 7 1 8

*Dades extretes del web del departament a 16 de gener (pendent de publicació al dogc).
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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 cònjuge.
- 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. Cal que sigui homologada si la titulació és de l’estranger.
- No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb la tasca docent.
- No haver estat separat, per expedient disciplinari, de l’administració pública, ni ser-ne inhabilitat judicialment.
- 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 docència.
- 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 o  el  certificat  d'aptitud pedagògica,  o  en possessió  d'un títol  o  estudis  universitaris  o  experiència docent  que
habilités per la docència.

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 docència.
- No és requisit, per a aquesta convocatòria, la formació pedagògica i didàctica.

per al procediment d'ingrés al cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny:
- Títol de Diplomat, Arquitecte tècnic, Enginyer tècnic o el títol de grau o altres títols equivalents a efectes de docència.
- No és requisit, per a aquesta convocatòria, la formació pedagògica i didàctica.

Els títols equivalents a efectes de docència només es poden al·legar si no es disposa de la titulació genèrica requerida.

per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitats
- Grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut pels òrgans competents, no incompatible amb la tasca docent.
- Dictamen favorable per part de l’òrgan administratiu que en té la funció, emès en ocasió d’aquesta convocatòria, i presentat
durant el termini de presentació de sol·licituds. Permet també obtenir adaptació de les proves i/o del lloc de treball si és el cas.

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. Es rep un correu-e amb l’identificador de sol·licitud i posteriorment una carta de pagament
(excepte si n’és exempt). També es pot presentar en paper (llei 26/2010, art.25). Té efecte al pagament, que és via telemàtica o
al Servicaixa.
- En cap cas es pot optar a una mateixa especialitat per procediments de selecció diferents. Legalment es pot presentar més
d'una sol·licitud de participació optant a diferents cossos o especialitats,  però no  es garanteix la possibilitat  de realitzar les
proves als diferents tribunals per produir-se amb simultaneïtat.
- Els aspirants amb discapacitat ho han de fer constar amb el tipus i motiu d'adaptació que puguin necessitar.
- Els drets de participació pels cossos de professors són de 69,25€, en el cas del cos de mestres de taller són de 54,50€. Hi ha
bonificacions o exempcions per inscripció telemàtica i per a determinades condicions familiars, personals o laborals. La carta de
pagament indica un termini.
- Cal indicar l’àrea territorial on es vol fer les proves, que es tindrà en compte quan sigui possible.

Dates i terminis d’inscripció
- Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 4 de febrer de 2020, ambdós inclosos.
- Llista provisional d'admesos i exclosos: termini màxim d'un mes, publicació a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(e-Tauler: tauler.gencat.cat) i a educacio.gencat.cat >Professors >Oposicions >Ingrés i accés.
- Reclamacions contra la llista provisional: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació.
- Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos i assignació a cada tribunal:  Publicació als mateixos enllaços que per a la llista
provisional, amb un mínim de 7 dies d’antelació a la data de l’acte de presentació.

Òrgans de selecció
Tribunals de selecció que qualifiquen les proves de la fase d’oposició i valoren el mèrits de la fase de concurs. Es coordinen, si
escau, per comissions de selecció.
- Un tribunal està compost per un president designat per l'Administració -del cos d’inspectors o d’un cos docent de subgrup A1- 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 del 16 de
gener al 4 de febrer, ambdós inclosos. En qualsevol cas, entre els vocals que constitueixin el tribunal només n'hi pot haver un
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màxim de dos designats com a voluntaris. En cas d’excés de voluntaris la designació es fa per sorteig.
- La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori, i n'estan dispensats els càrrecs unipersonals de govern, els que
prestin serveis a la seu central o als SSTT del Dept. d’Educació, els qui gaudeixin d'un permís d'un terç de jornada o més, els
sancionats mitjançant expedient disciplinari, i els qui es van constituir com a vocal en la convocatòria de 2017.
- Data del sorteig de designació de vocals titulars i suplents (voluntaris o no): 6 de març de 2020.
-  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 comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves en el tauler d’anuncis del lloc on se celebri
el procediment selectiu i a la pàgina d’internet  educacio.gencat.cat >Professors >Oposicions >Ingrés i accés amb la màxima
antelació possible, que ha de ser com a mínim de tres setmanes a l’inici de les proves.
Amb una antelació mínima de dos dies hàbils a l’inici de les proves de la fase d’oposició s’ha de fer públic al tauler d’anuncis els
elements o estris que en alguns casos cal portar per a realitzar la part A de la segona prova (la prova pràctica) .

Procediment selectiu
- Els aspirants han de ser convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única, pública al local seu
del tribunal i a educacio.gencat.cat >Professors >Oposicions >Ingrés i accés. Antelació mínima de 14 hores.
- Les aspirants embarassades a qui la data de realització d’alguna prova amb la data del part o els dies immediatament anteriors
o posteriors poden sol·licitar l’ajornament de la prova adjuntant certificat mèdic.
- Ordre d'actuació dels aspirants: ordre alfabètic del primer cognom començant per la E per a cada procediment selectiu.
- Les especialitats d’idiomes moderns faran les proves en aquesta llengua, incloent la programació didàctica lliurada.
- El procediment selectiu finalitzarà abans del 30 de novembre de 2020.

Proves d'acreditació de les llengües oficials
-  Es realitzen,  amb caràcter previ,  el  dv.  12 de juny i  només per als no exempts.  El  mateix dia  s'han de fer públiques les
qualificacions al tauler d’anuncis de la seu del tribunal. Són eliminatòries i es qualifica cadascuna amb apte o no apte.
- Contenen una prova escrita i una prova oral, sobre temes relacionats amb la docència o l'especialitat docent.
- Exempts de la prova de castellà: qui tingui nacionalitat espanyola o titulació expedida a l'Estat (universitària, batxillerat, tècnic
especialista (FP2) o tècnic superior) o diploma d'espanyol com a llengua estrangera o qui en va ser exempt o apte de la prova
en convocatòries anteriors.
- Exempts de la prova de català: qui acrediti nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1) i qui en va ser
exempt o apte en convocatòries anteriors a Catalunya.
- La possible exempció es comprova al registre informàtic en fer la sol·licitud, i constarà a les llistes d’admesos.

Fase d'oposició
El  ds.  13  de  juny  de  2020,  a  les  10:00  del  matí  es  realitza  l’acte  de  presentació davant  dels  tribunals  i  lliurament  de  la
programació  didàctica si és el cas. El mateix dia es pot iniciar la fase d’oposició dels procediments d’accés a un cos de grup
superior i d’adquisició de noves especialitats. Per a la resta la primera prova s’inicia en una data posterior.
- La puntuació de cada aspirant en cada prova és la mitjana aritmètica de les qualificacions dels membres assistents al tribunal.
En cas de diferència de tres o més punts s’exclouen les qualificacions extremes.

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

Cada prova es valora de 0 a 10 punts i se supera amb un mínim de 5.

Primera prova,  eliminatòria.  Aptitud pedagògica i  domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent .  Presentació i
defensa d’una programació didàctica (part A) i preparació i exposició oral d’una unitat didàctica (part B). Valoració i puntuació
conjunta.

- La PD ha de ser elaborada per l’aspirant i ha de fer referència al currículum vigent, inclou la planificació d'una matèria, crèdit,
mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb l'especialitat (per a l’especialitat d’orientació educativa es fa un pla
d’actuació educativa). Es correspon amb un curs escolar i ha de contenir un mínim de 6 unitats didàctiques.

-  La  UD  pot  estar  relacionada  amb  la  programació  presentada  i  se  n’escull  una  de  tres  escollides  a  l’atzar  d’entre  les
presentades. També pot ser elaborada a partir del temari de l'especialitat. L’aspirant disposa d’un màxim de 30’ per preparar-ne
l’exposició, on pot consultar material auxiliar sense possibilitat de connexió amb l’exterior.

- La presentació i defensa de la  PD es realitza en sessió pública, de manera conjunta amb la UD. Els tribunals facilitaran la
utilització de mitjans tècnics, que es concretaran a l’acte de presentació. Es pot utilitzar un exemplar de la programació aportat
pel candidat i un guió per a la defensa de la PD que no excedeixi d'un full per les dues cares i que es lliurarà al tribunal. Per a la
UD es  pot  portar  un  altre  guió,  amb  les  mateixes  condicions.  El  guió  pot  ser  en  format  digital:  dues  pantalles  en  forma
d’esquema.  Es disposa d’un màxim de 35’: 25’ per a la defensa oral de PD i UD -dels quals fins a 10’ per a la PD-, i 10’ de
preguntes o qüestions sobre la intervenció i la contextualització en situacions concretes o de contingut pràctic .
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Segona prova, eliminatòria. Coneixements específics de l'especialitat i habilitats per a construir situacions d'aprenentatge.

-  part  A):  prova pràctica,  comprovació  de  la  formació  científica i  el  domini  de  les  habilitats  instrumentals  o  tècniques  de
l'especialitat,  i  de  la  capacitat  per  construir  situacions  d’aprenentatge  adequades  per  a  promoure  l’assoliment  de  les
competències. Li correspon el 70% de la puntuació i cal un mínim de 2,5 sobre 10.

- Als cossos de professors de secundària i d’EOI l’aspirant pot disposar de la normativa d’ordenació curricular.
- Per al cos de professors de secundària

- Es disposa d'un temps màxim de 3h. Malgrat la lectura pública posterior, la convocatòria li dóna caràcter anònim.
- S’escull entre tres casos: elaboració d’una situació d’aprenentatge (2h.) precedida de qüestions prèvies per avaluar el
grau de coneixements de l’aspirant sobre els continguts de la matèria implicats (1h.).
- Lectura posterior de la situació d’aprenentatge. Màxim 20’ i fins a 10’ més de d’aclariments al tribunal.

- Per al cos de professors d’EOI: Temps màxim de 3h. Dues opcions de prova pràctica: cadascuna d’elles plantejament/anàlisi
d’activitats a partir d’un supòsit contextualitzat.
- Per al cos de professors (i per al cos de mestres de taller) d’arts plàstiques i disseny: Temps màxim de 3h. Dues opcions de
prova  pràctica,  cadascuna  d’elles  plantejament/anàlisi  d’activitats  d’ensenyament/aprenentatge,  realització  de  proves  i
supòsits contextualitzats (en aquest cas sense la normativa d’ordenació curricular).

-  part B): desenvolupament d'un tema, triat per l'aspirant d'entre un nombre trets a l'atzar. Si l'especialitat més de 50 temes
s’escull d’entre 5 (fins a 25: 3; de 26 a 50: 4). Li correspon el 30% de la puntuació i cal un mínim de 2,5 sobre 10.

- Es disposa de dues hores, i té caràcter anònim.

La qualificació de la fase d'oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les dues proves d'aquesta fase i
és necessàriament entre 5 i 10 punts.

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. S'al·leguen un cop superada la fase d'oposició en sessió pública comunicada amb 24h. d'antelació.
La puntuació màxima és de 10p. i no hi ha puntuació mínima.

Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la fase de pràctiques
La puntuació global del concurs oposició s'obté: un 60% la fase d'oposició i un 40% la fase de concurs de mèrits.
- Són seleccionats i accedeixen a la fase de pràctiques els aspirants que, ordenats segons la puntuació global els correspongui
un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades 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 amb els aspirants d'ingrés lliure.
- Es preveuen criteris per resoldre empats, i es pot arribar a una prova complementària de desempat.
Un cop finalitzat el procediment selectiu es publicaran al DOGC les llistes úniques d'aspirants seleccionats. En cas de renúncies
d'aspirants seleccionats hi haurà una llista complementària per 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.

Nomenaments de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinació provisional.
- Els aspirants seleccionats obtenen destinació provisional per al curs 2021-22, preferentment a places vacants de l'especialitat
opositada. La presa de possessió és el 1r./set./2021, amb incorporació 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, durant un curs
escolar com a funcionaris docents de carrera.  Poden optar per ser nomenats funcionaris en pràctiques quedant exempts
d'avaluació. O bé poden romandre en els seus cossos d'origen fins ser nomenats funcionaris 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 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.

Incorporació a la borsa de treball del personal interí docent.
Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició -seleccionats o no- que ho desitgin entren a formar part de la borsa de treball
de personal interí docent del Departament amb l’especialitat superada. Se situen darrera dels que ja han prestat serveis com a
interins o substituts.
En cas que ja formin part de la borsa se situen també darrera dels que tenen serveis prestats i obtenen, si no la tenien, la
capacitació de l’especialitat de què han superat la fase d’oposició.
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