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Oposicions 2021
Convocatòria
RESOLUCIÓ EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés
a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (convocatòria indexada).

Resum convocatòria
SECUNDARIA.INFO, NÚM. 207 Portada
. Oposicions CF 2021 portada
SECUNDARIA.INFO, NÚM. 207
. Oposicions CF 2021 complet

Previsió de places per especialitats
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Calendari provisional previst
Per aquest curs 2020-2021 està prevista la publicació de convocatòria d'ingrés, accés i adquisició de
noves especialitats dels cossos de Professors de Secundària amb atribució docent a CF i tècnics d'FP,
concretament 1.089 places del cos de professors de Secundària i 652 de professors tècnics d’FP.
Estructura de les proves (Torn L i R)

Calendari provisional previst
Presentació sol·licituds: xx de gener a xx de febrer 2021
Llista admesos Provisionals: Màxim 1 mes després.
Reclamacions llista provisional: 10 dies hàbils.
Llista deﬁnitiva/seu tribunal: màxim 7 dies naturals abans inici proves.
Sorteig vocals tribunals: Es publicarà al web del Departament.
Criteris correcció/estris, si escau: 2 setmanes/2 dies abans inici proves.
Acte de presentació: 19 de juny de 2021. (lliurar programació)
Fi fase oposició: No hi ha previsió temporal.
Fi fase de concurs: 31 de desembre de 2021.
Nomenament funcionaris en pràctiques: 1 de setembre 2022.
Fase de pràctiques: curs 2022-2023.
Nomenament funcionaris de carrera: 1 de setembre 2023.

Oferta pública d'ocupació aprovada (09/12/2020)
Distribució de les places de la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal:

Cos

Total

Cos de mestres

402

Cos de professors d’ensenyament secundari
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Cos de professors tècnics de formació professional

42

Cos de professors d’escoles oﬁcials d’idiomes

29

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

9

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

1

Total

1.356

Distribució de les places corresponents a la taxa de reposició 2019 de l’oferta d’ocupació pública
2020:

Cos

Total

Cos de mestres

1.103

Cos de professors d’ensenyament secundari

628

Cos de professors tècnics de formació professional

53

Cos de professors d’escoles oﬁcials d’idiomes

5

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

7

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

--

Total

1.796

Eines d'ajuda
Cursos de preparació de la Programació Didàctica de CF (LOE)
Curs telemàtic extraordinari: La programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació
Professional (LOE) 2n torn
El curs començarà el 11/01/2021 i ﬁnalitzarà el 23/02/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de
lliurament de la revisió de la programació, 07/04/2021. 3r torn El curs començarà el 02/03/2021 i
ﬁnalitzarà el 15/04/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la
programació), 06/05/2021.

Butlletí electrònic amb l'actualitat sobre les Oposicions 2021
Posa “Sí” a l'opció de conﬁguració del teu perﬁl tal com es veu a la següent imatge (no oblidis clicar a
“Modiﬁcar dades”):
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Registra't si encara no ets usuari/a de secundaria.info.

El nostre grup de Facebook

També pots unir-te al nostre grup de Facebook “Oposicions 2021 CF”
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