
Curs de Preparació d’oposicions a la funció pública docent

Bloc 3. Intervenció davant del tribunal
Preparació en modalitat on line





1.- En què consisteix la presentació de la PD?

2.- Com la prepararem?.
Què dir? Continguts a exposar durant 25 minuts.
Com dir-ho? Intervenció de l’opositor davant el trib unal.

5.- En què consisteix el Bloc 3 on line?
Fonamentació. Conèixer aspectes a tenir en compte.
Preparació. Elaborar materials auxiliars
Simulació. Anticipació, assaig i millora continuada .

6.- Concreció del B3 en modalitat on line.
Format, actuacions, calendari, preu...

3.- En què consisteix la lectura del supòsit pràctic?

4.- Com la prepararem?
Assajar la lectura en públic durant 20 minuts
Respondre les preguntes del tribunal.



En què consisteix la presentació de la PD?

Primera Part

Sorteig i preparació
de la U.D. 30 minuts

Segona Part

Intervenció opositor (35’)
Exposició PD: 25’

15’ per UD com a mínim
Preguntes tribunal (10’)
Resposta opositor (10’)



Què?

Estructura de la Unitat Didàctica

Què diràs? Versió 1: de 1500 a 2000 mots

Guió: un full per 2 cares

Material auxiliar. Quin pots portar?

Gestió del temps

Presentació gràfica: Powerpoint, Prezi, etc

Inici i final de la intervenció

Resposta a preguntes del tribunal.

Estructura de la programació

Exemplar de la programació.



Com?

Aspectes paraverbals: la veu.

Gestos i moviments.

Expressió facial.

Ocupació de l’espai.

Contacte o proximitat física.

Contacte visual.

Aspecte exterior.

Entorn de realització de la prova.

Orientació i postura corporal.



En què consisteix la lectura del Supòsit Pràctic?

Primera Part

Lectura del Supòsit 
Pràctic.

20 minuts

Segona Part

Preguntes del tribunal 
10 minuts

Resposta de l’opositor/a 
10 minuts

Lectura i defensa del supòsit pràctic davant del tribunal

Accés a 
la fase de 
concurs



Què?
Escriu el que puguis llegir en 20’

160 - 180 paraules per minut.

3000 a 4000 paraules.

Velocitat de lectura.

Pauses per respirar i agafar ritme

Ordre i revisió dels fulls.

Si notes que t’acceleres...

Postura corporal

Límits en la resposta al Supòsit.

Com?

Lectura del Supòsit Pràctic



Què?
Identifica els membres tribunal. (Sr/Sra)

Breus minuts per pensar.

Estableix l’ordre de resposta.

Resposta a qüestions concretes

Què fer quan hi ha preguntes clares?

Ordena preguntes per àmbits-tipus

Assaja línies de resposta prèvies

Com seran les preguntes?

Pren nota amb ordre. 

Debat amb el tribunal



Bloc 3. Fonamentació. 



Bloc 3 On Line. Desplegament. 



Bloc 3 On Line. Desplegament. 



Bloc 3 On Line. Autonomia formador/a

Autonomia organitzativa
En la data i en l’horari de les videoconferències g rupals.

En l’organització i la realització de les simulacions .

Singularitats de l’especialitat
Els formadors, juntament amb els integrants del gru p, 
disposen d’autonomia per adaptar la formació a les 
singularitats de l’especialitat.

En el lliurament i el retorn d’observacions i idees  de millora

Recursos tecnològiques
Per al lliurament de les activitats,  per compartir  documents, 
per la realització de videoconferències, en la comun icació
interpersonal.



Bloc 3 On Line. Formadors. 



Bloc 3 On Line. Assignació de formador/a

Expressió de preferència de formador/a
A l’apartat “Observacions” del formulari d’inscripci ó

Ho tenim en compte però no ho podem garantir.

Criteris en l’expressió de preferència
Formador/a que t’inspira confiança

Agrupament homogeni (d’una mateixa especialitat)

Agrupament heterogeni (d’especialitats diferents)

8 opositors per grup: assignació per ordre d’inscrip ció.

Què farem si prefereixes un grup homogeni i no hi ha  prou 
demanda per formar-lo?



Calendari
Maig 2020



Dates ClauBloc 3 On Line

A partir de l’1 de juny 2020

Expressió de preferència formador/a

Per ordre d’inscripció

A partir de l’11 de maig 2020



250€

450€

Opositors 
vinculats a 
Opos.cat

Opositors 
sense 

vinculació
a Opos.cat

Previsió d’Incidències



Informació Telefònica

663754103
Feiners, de 9 a 13 i de 18 a 20 h. (Excepte divendres tarda).

Informació General del Programa Opos.cat 

consultesopos@fumh.cat

Informació Específica del Mòdul 1. Estudi del Temari 

opos.cat.secundaria.girona@gmail.com








