
CURS DE PREPARACIÓ PER A LES OPOSICIONS DE PROFESSOR 

D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 

Característiques de l’oposició 

 

Primera part: La programació didàctica: 

- Presentació de la programació didàctica. 

- Defensa oral de la Programació Didàctica (15-20 minuts), Defensa oral d’una 

unitat didàctica (15-20 minuts) i preguntes del Tribunal (5 minuts). 

Aquesta primera part és eliminatòria 

Segona part:  

- Resolució escrita d’un supòsit pràctic. 

- Desenvolupament d’un tema teòric. 

 

La nostra formació 

 

El nostre curs té com a eix central l’elaboració de la programació didàctica, la 

preparació de la seva defensa conjunta i la defensa de cada una de les unitats 

didàctiques que la formen. 

Per altra banda, es treballaran les estratègies de resposta dels diversos models de 

supòsits pràctics, així com l’enfocament dels temes teòrics. 

El curs comptarà amb el suport de la nostra plataforma virtual, en la qual s’aniran 

penjant diversos documents de treball, imprescindibles per al seguiment del curs. 

 

 



Aquesta és la seqüenciació proposada: 

 

 

LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA PER A LES OPOSICIONS A PROFESSORS DE SECUNDÀRIA 

GENER ▪ Introducció al curs. 

▪ Explicació de les diferents fases de l’oposició: Fase d’oposició i fase de 

concurs. 

▪ Anàlisi de les especificacions de la convocatòria. Referents als punts 

clau de la PD i de les UD. 

▪ Normativa a nivell estatal i autonòmic. 

▪ Elements que componen una PD. 

▪ Elements que componen una UD. 

FEBRER  ▪ Justificació i contextualització. 

▪ Elaboració de la justificació i contextualització de la PD. 

▪ Lliurament i correcció de la primera part de la PD. (índex, justificació, 

normativa i contextualització) 

▪ Treball competencial. 

▪ Objectius, continguts i competències. 

▪ Elaboració d’Unitats Didàctiques. 

MARÇ  ▪ Estudi de les metodologies d’ensenyament actuals. 

▪ Anàlisi dels diferents punts de componen les Unitats Didàctiques. 

▪ Tipologia d’activitats de les Unitats Didàctiques. 

▪ Instruments d’avaluació.  

ABRIL  ▪ Mesures d’atenció a la diversitat. Marc normatiu. 

▪ Lliurament i correcció de l’apartat d’atenció a la diversitat i UD. 

MAIG  ▪ Elaboració d’introducció, conclusions i bibliografia de les diferents UD’s 

i de la programació. 

▪ Entrega de la PD final. 

▪ Elaboració de presentació i defensa de la PD i de les UD’s. 

JUNY ▪ Simulacres de defensa de les programacions didàctiques. 

 


