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OPOSICIONS 2011
RESOLUCIÓ ENS/607/2011 de 25 de febrer de convocatòria de concurs oposició per a
l’ingrés i accés a la funció pública docent
1- PLACES CONVOCADES
Es convoca concurs-oposició per cobrir les següents 1245 places de funcionaris docents:
GRUP

COS
Professors d'Ensenyament Secundari

A

B
•
•
•

Nº DE PLACES
1004

Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

30

Professors d'Arts Plàstiques i Disseny

20

Professors Tècnics de Formació Professional

191

La distribució de places per especialitats es pot consultar a la base 1.1 de la convocatòria.
El 5% de les places de cada especialitat es reserven per a aspirants que, complint els requisits generals,
tinguin reconeguda una disminució mínima del 33%.
En tots el cossos hi haurà una reserva de places per l'accés de funcionaris del cos B al cos A, així com una
reserva per accés a un cos del mateix grup en les places de les Escoles Oficials d'Idiomes.

2- CALENDARI
De 10 a 29 de març
Abans de l’1 de maig
Abans de l’11 de juny
17 de juny
18 de juny al matí
19 de juny i següents
Abans del 16 de juliol

Presentació de sol·licituds
Publicació de la llista provisional i inici del període de reclamacions (10 dies
hàbils)
Publicació de la llista definitiva, assignació dels tribunals i publicació dels criteris
de correcció
Proves de coneixement de les llengües oficials
Inici del procés selectiu: acte de presentació i prova A
Lectura de la prova A i acabades les lectures inici de la prova B
Fi del procés

3- REQUISITS ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS AL TORN LLIURE:
a) Titulació
•
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•

Per presentar-se a les especialitats del cos A (cossos de Professors d'Ensenyament Secundària, de
Professors d'EOI i de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny), cal estar en possessió o reunir les condicions
per tenir el títol de de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, el títol de grau corresponent o equivalent a
efectes de docència segons el punt 1 de la disposició addicional del R.D. 276/2007 de 23 de febrer.
Per presentar-se a les especialitats del cos B (cos de Professors Tècnics de Formació Professional), cal
estar en possessió o reunir les condicions per tenir el títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte
tècnic, el títol de grau (llicenciat) o altres títols equivalents a efectes de docència segons el punt 2 de la
disposició addicional del R.D. 276/2007 de 23 de febrer.

b) Formació pedagògica
•
Per presentar-se a les especialitats del Cos de Professors d'Ensenyament Secundari i de Professors
d'EOI, cal tenir el títol oficial corresponent de màster universitari o complir alguna de les següents condicions
abans de l'1 d'octubre de 2009:
•
Estar en possessió d'algun dels títols o estudis següents: CAP, CQP, títol de mestre, llicenciatura en
pedagogia o psicopedagogia, o qualsevol altra titulació declarada equivalent que inclogui formació
pedagògica (vegeu la base 2.2.1).
•
Haver impartit docència un mínim de 12 mesos en centres de secundària, FP, o EOIs.

c) Acreditació del coneixement de les llengües oficials a Catalunya
•
Cal reunir les condicions per poder estar exempt de realitzar les proves de llengua catalana (base 6.3.3) i
castellana (base 6.3.4) o bé obtenir la qualificació d'apte en les proves que es realitzaran el dia anterior a
l'acte de presentació.

4- REQUISITS ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS AL TORN D'ACCÉS A UN ALTRE COS:
a) Accés del cos B al cos A:
•
•

Estar en possessió d'alguna de les titulacions establertes per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament
secundari segons estableix la base 2.2.1.
Haver romàs un mínim de 6 anys en el cos d'origen.

b) Accés a un cos del mateix grup:
•
Tenir la titulació exigida per a l'ingrés al cos en qüestió.
•
En aquest cas no cal acreditar cap antiguitat en el cos d'origen i es pot concursar per la mateixa especialitat
o per una diferent.

5- PRESENTACIÓ I DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓ I LA UNITAT DIDÀCTICA (annex 4)
a) Característiques de la programació didàctica
•

•

•
•
•
•

La programació inclourà la planificació del currículum vigent a Catalunya d'una matèria, crèdit o mòdul
relacionat amb l'especialitat i ha de contenir almenys els objectius, les competències o les capacitats que es
desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, les connexions amb altres matèries,
crèdits o mòduls relacionats, la distribució temporal i l'atenció a la diversitat, si s'escau.
Es correspondrà amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en que el professorat de
l'especialitat tingui atribuïda competència docent per impartir-lo. Podrà estar referida a l'ESO, batxillerat o als
cicles formatius i s'ajustarà al que es disposa a l'annex 4.
Es poden programar matèries obligatòries, matèries optatives, matèries comunes o de modalitat.
La programació inclourà el desenvolupament d'un esquema de cada una de les unitats didàctiques
corresponents a un curs escolar que com a mínim han de ser 6.
Per a l'especialitat d'orientació educativa la programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat.
La programació s’ha de lliurar al tribunal en l’acte de presentació.

b) La unitat didàctica
•
Ha de concretar almenys els objectius d'aprenentatge, les competències , els continguts, la descripció de les
activitats d'ensenyament aprenentatge, la selecció i l'ús dels recursos didàctica, la gestió de l'alumnat, del
temps i de l'espai i altres aspectes organitzatius i metodològics, els criteris, procediments i instruments
d'avaluació i les connexions amb altres unitats o àrees relacionades així com les possibles mesures d'atenció
a la diversitat.
c) Informe que substitueix la unitat didàctica
•
Poden demanar l'informe els aspirants que tinguin un nomenament en un mateix centre de sis mesos de
durada entre la data d'inici del primer nomenament i la data de finalització del nomenament vigent en el
darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.
•
L'opció de l'informe s'ha de fer constar a la sol·licitud telemàtica i s'ha de sol·licitar a la direcció del centre
com a màxim fins tres dies després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
•
L'informe serà elaborat per una comissió o per l'inspector i en el cas de tenir més d'un informe només es
tindrà en compte el més recent.
•
Es poden recuperar els informes dels cursos 2006/07, 2007/08 i 2008/09 i s'haurà de fer constar a la
sol·licitud.
•
L’informe s’ha de lliurar al tribunal en l’acte de presentació i, en el cas de no assumir el seu contingut
íntegre,s’hi podrà renunciar en el mateix acte de presentació i fer la prova de la unitat didàctica.
d) Defensa oral de la programació i de la unitat didàctica
•
L'aspirant disposarà com a màxim de 45 minuts per la defensa oral de la programació i de la unitat
didàctica amb el posterior debat davant del tribunal: 20 minuts per la defensa de la programació, 20 minuts
per l'exposició de la unitat didàctica i 5 minuts per al debat.
e) Criteris de correcció
•
Els criteris de correcció de la fase d’oposició es faran públics al tauler d’anuncis on se celebri el procés
selectiu i a la web del Departament com a mínim amb una setmana d’antelació a l’inici de les proves.

6- ORDRE D'ACTUACIÓ
•

Per a totes les proves d'exposició i de lectura dels exercicis l'actuació dels aspirants s'iniciarà per aquells el
primer cognom del qual comenci per la lletra “Z”.

7- FASE D'OPOSICIÓ: 60 % DE LA NOTA GLOBAL
(Cal una puntuació mínima de 5 en la fase d'oposició per accedir a la fase de concurs)
Part A (40% de la oposició)
Part B (60% de la nota d'oposició)

A: Tema

B1: programació didàctica B2: Unitat didàctica/ informe

B3: exercici pràctic
(veure annex 6)

Procediment d'accés lliure

Descripció

Qualificació

Observacions

· Desenvolupament per escrit d'un
tema el mateix dia de la presentació.
- La prova dura 2 hores.
- Lectura pública davant del tribunal
abans de realitzar la part B.

· Exposició oral de la programació.
didàctica durant 20 minuts, seguida d'un
debat de 5 minuts (vegeu l'annex 4).
· S'ha de lliurar un exemplar al tribunal
en l'acte de presentació.

· Preparació de la unitat didàctica durant 1
hora i posterior exposició oral durant 20
minuts (vegeu annex 4).
· Possibilitat de substituir la unitat
didàctica per un informe (vegeu les bases
6.4.2 i 3.2.6)

· Només en les especialitats que
incloguin habilitats instrumentals o
tècniques: exercici pràctic variable
en funció de l'especialitat.

· No te caràcter eliminatori.
· Es valora de zero a deu i és redueix
la nota al 40% del valor de la fase
d'oposició.

· No eliminatori. Puntua de zero a deu.
· La nota es redueix a 3 en les
especialitat que no han de fer la part B3.
· La nota es redueix a 2 en les
especialitats que han de fer la part B3.

· No eliminatori. Es puntua de zero a deu.
· La nota es redueix a 3 en les especialitat
que no han de fer la part B3.
· La nota es redueix a 2 en les
especialitats que han de fer la part B3.

· No eliminatori. Es puntua de zero a
deu.
· La nota s'ha de reduir a 2 per
calcular la puntuació de la fase
d'oposició.

- L'aspirant ha de triar un tema
d'entre 5 extrets a l'atzar pel tribunal.
- Es mantenen els temaris vigents a
les darreres convocatòries (vegeu la
base 6.7.3)..

- Es pot utilitzar un exemplar de la
programació i un esquema (màxim un
foli), en el moment de la defensa.
- La programació ha d'incloure un
esquema d'un mínim de 6 unitats
didàctiques.
- En les especialitats d'idiomes es
redactarà en la llengua corresponent.

- L'aspirant ha de triar la unitat didàctica
d'entre tres de la seva programació.
- Durant l'hora de preparació, l'aspirant
podrà utilitzar el material que consideri
oportú, i en l' exposició podrà utilitzar
material auxiliar i un esquema.
- L'informe (si escau), s'ha de lliurar al
tribunal en l'acte de presentació.

- Especialitats que han de fer
l'exercici pràctic (vegeu l'annex 6):
Dibuix
Música
Tecnologia
Especialitats de CF excepte FOL
Especialitats d'Arts Plàstiques.

Procediment d'accés a un altre
cos
(hi ha una prova única)

Concurs a una especialitat
Accés a un cos concordant segons la resolució R.
EDU/2053/2010.
del grup

superior

Accés a un cos
del mateix grup

- Exposició oral d'un tema triat entre nou del temari de l'especialitat que haurà d'atendre tant al coneixement de la matèria
com als recursos didàctics i pedagògics. Es puntuarà de zero a deu.
- En les especialitats relacionades a l'annex 6 la prova inclourà un exercici pràctic.
- L'aspirant tindrà dues hores per preparar-lo i 45 minuts per exposar-lo.

- Exposició oral d'un tema triat entre vuit del temari de l'especialitat que haurà d'atendre tant al coneixement de la matèria
Concurs a especialitat no concordant com als recursos didàctics i pedagògics. Es puntuarà de zero a deu.
- L'aspirant tindrà dues hores per preparar-lo i 45 minuts per exposar-lo.
- En les especialitats relacionades a l'annex 6 la prova inclourà un exercici pràctic.
- Exposició i debat orals d'una programació didàctica en els mateixos termes de la prevista per l'accés lliure. Es puntuarà
Concurs per a la mateixa especialitat de zero a deu punts.
del cos d'origen
- L'aspirant tindrà 2 hores per preparar la prova i 45 minuts per exposar-la seguida de 15 minuts de debat.
Concurs a una especialitat diferent
de la del cos d'origen

- Exposició oral d'un tema triat entre nou extrets a l'atzar del temari de l'especialitat.
- L'exposició donarà una visió dels trets fonamentals del tema relacionant-lo amb el currículum oficial, així com del
plantejament didàctic. Es puntuarà de zero a deu punts.
- Les proves per accés a EOI es faran en la llengua corresponent.

1- Els aspirants han de realitzar tots els exercicis que els corresponguin. Els que no realitzin algun dels exercicis seran exclosos del procés.
2- Totes les proves d’exposició oral i de lectura dels exercicis tindran caràcter públic.

8 - FASE DE CONCURS PROCEDIMENT D'ACCÉS LLIURE: 40 % DE LA NOTA GLOBAL
màxim 10 punts (annex 2)
Apartats

1- Experiència
docent prèvia
(màxim 7 punts)

2.- Formació
acadèmica i
permanent
(màxim 4 punts)

3.- Altres mèrits
(màxim 2 punts)

Subapartats

Puntuació

1.1 Experiència docent especialitat del cos al que opta en centres públics

0,70 punts/any; 0,0583/mes

1.2 Experiència docent especialitats de cossos diferents en centres públics

0,35 punts/any; 0,0291/mes

1.3 Experiència docent en especialitats del mateix nivell en altres centres

0,15 punts/any; 0,0125/mes

1.4 Experiència docent en especialitats diferent nivell en altres centres

0,10 punts/any; 0,0083/mes

2.1 Expedient acadèmic

Màxim 1,50 punts

2.2 Postgrau, doctorat
Premi extraordinari doctorat

1,00 punts
0,50 punts

2.3 altres títols universitaris ( per cada primer o segon cicle addicional)

1,00 punts

2.4 Titulacions règim especial: Títol professional de música o dansa
Certificats d'aptitud d’EOI o equivalents.
Títol de tècnic superior

0,50 punts
0,50 punts
0,20 punts

2.5 Formació permanent.

0,20 punts
0,50 punts

Cursos no inferiors a 30 hores de formació
Cursos no inferiors a 100 hores de formació

3.1 Nivell D de català

0,40 punts

3.2 Exercici de funcions específiques en centres públics :
Director de centre
Altres òrgans unipersonals
Altres òrgans coordinació

0,60 punts per curs
0,40 punts per curs
0,20 punts per curs

3.3 Esportista alt nivell (només per l’especialitat d’ Educació Física)

0,40 punts

3.4 Nota superior a 6 en la fase d' oposició d'anteriors convocatòries:

de 6 a 7,9999 x 0,15
de 7,5 a 10 x 0,20

3.5 Activitats de formació impartides: per cada bloc 20 h.

0,20 punts

FASE DE CONCURS PROCEDIMENT D'ACCÉS A UN ALTRE COS: 40% DE LA NOTA GLOBAL
màxim 10 punts (annex 3)
1.1 Antiguitat (màxim 4 punts): Per cada any a partir dels 6 exigits com a requisit (si 0,5000/any; 0,0416/mes
escau).
1.2 Exercici funcions específiques i avaluació (màxim 2,5000 punts):
Per cada curs com a director
1- Treball realitzat
Per cada curs en altres càrrecs unipersonals
(màxim 5,5ooo
Per cada curs en càrrecs de coordinació
punts)
Per cada anys en funcions d'inspector
Per cada any en lloc de treball de l'administració educativa
Per l'avaluació positiva de l'activitat docent

0,3000
0,2000
0,1000
0,3000
0,2000
màxim 2 punts

Cursos formació
(màxim 3 punts)

0,2500 màxim 1,2500
0,5000 màxim 1,7500

2.1

Per cada curs no inferior a 30 hores
Per cada curs no inferior a 100 hores

3.1 Mèrits acadèmics: Expedient acadèmic
Títol de doctor
Per cada titulació addicional de primer o de segon cicle
Per títol de mestre de català o títol de nivell D o equivalents
Mèrits acadèmics i
Per cada títol de grau mitjà de música i dansa
altres mèrits
Per cada certificat d'aptitud d'EOI o equivalent
(màxim 3,000
3.2 Publicacions, mèrits artístics i projectes educatius (màxim 1,5000):
punts)
Publicacions relacionades amb l'especialitat o la didàctica
Per participar en projectes educatius
Per premis en exposicions o concursos
Per activitats de formació impartides
Per nota igual o superior a 6 en anteriors oposicions:

Màxim 1,5000 punts
0,8000
0,4000
0,3000
0,2000
0,5000
Màxim 0,7500
màxim 0,7500
màxim 0,7500
0,2 punts cada 20 h.
de 6 a 7,9999 x 0,15
de 7,5 a 10 x 0,20

9- CÀLCUL DE LA PUNTUACIÓ GLOBAL
Especialitats sense pràctic:(nota A x 0,4) + (B1 x 0,3) + (B2 x 0,3) = N
Nota de la oposició
Nota final del concursoposició

Especialitats amb pràctic: (nota A x 0,4) + (B1 x 0,2) + (B2 x 0,2) + (B3 x 0,2) =

N

Si N és major o igual a 5 la nota final del procés serà el resultat de la següent operació:
( N x 0,6) + (puntuació fase de concurs x 0,4)

En la fase d'oposició el tribunal només està obligat a donar la nota global N

