
DOGCNúm. 8042 - 15. 1 . 2020 -- RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició
per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitat

OPOSICIONS Curs 2019/2020
Diferents sentències del TJUE situen en el punt de mira a l'Administració Pública per no
complir amb el 8% màxim d’interinitat (actualment encara estem per sobre del 30%!!)

i per l'abús de temporalitat en les contractacions de professorat interí i substitut,
els sindicats majoritaris continuen negociant un número de places molt inferior

al necessari, posant en perill l’estabilitat del col· lectiu mitjançant
un model obsolet i injust de concurs-oposició.

NOVETATS!! CANVIS IMPORTANTS (Referents a anys anteriors):

- El procediment selectiu finalitza el 30 de novembre 2020 (1 mes més tard) i es faran públiques la llista de persones
seleccionades. La destinació provisional com a funcionàries en pràctiques serà per al curs 2021 - 2022.

- Afegir a la programació: tenir en compte la perspectiva de gènere i l'atenció educativa el marc d'un sistema inclusiu.
- Es disminueix considerablement el temps establert a la primera prova en tots els processos, a destacar el torn
lliure: la defensa de la Programació i l’exposició de la Unitat Didàctica serà de 15’ menys (10’ i 1 5’ , 25’ en total).

INFORMACIÓ RELLEVANT:
- El termini de presentació de sol· licituds serà del 16 gener al 4 febrer, ambdós inclosos.

- S’ha de formalitzar la sol· licitud telemàticament a través de la web del Departament d’Ensenyament (per aquest
mitjà, s’aplica un descompte del 20% en les taxes). Es pot fer també en paper presencialment.

- Llista provisional d'admesos i exclosos: en el termini màxim d'un mes, ha de fer pública a l’e-Tauler
(http://tauler.gencat.cat) la resolució que declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos (previst 28
febrer). Hi ha 10 dies hàbils per reclamar.

- Calendari de les proves: s'inicia el 12 de juny (s’estima que fins el 31 de juliol), acreditació castellà i català.

- El 1 3 de juny de 2020, a les 10h serà l'acte de presentació davant els tribunals, a continuació s'iniciarà la fase
d'oposició. Lliurament d’un exemplar de la programació al tribunal.

- L’ordre d’actuació dels aspirants s’ iniciarà amb aquells que el seu primer cognom comenci per la lletra “E”.

- Les proves corresponents a les especialitats d'idiomes moderns s'hauran de realitzar en l'idioma corresponent.

- Puntuació Global: es pondera en un 60% la FASE OPOSICIÓ i en un 40% la FASE DE CONCURS.

- Els aspirants han de ser convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única.

- Iniciat el procés, el tribunal farà públics els anuncis en el local on s'estigui celebrant el procediment selectiu i a través
de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat /Professors /Oposicions /Ingrés i accés a cossos docents, com a mínim,
amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

PLACES CONVOCADES (a la resolució places convocades de cada especialitat)

- Cos Professors d’ensenyament secundari: 4.892 - Cos Professors d'escoles oficials d’ idiomes: 60

- Cos Professors d’arts plàstiques i disseny: 40 - Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i Disseny: 8

- Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a

l’ ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

Gener 2020

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/126-tramit-oposicions-docents?moda=1
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/


1a. FASE D'OPOSICIÓ - 2a. FASE CONCURS - 3a. FASE PRÀCTIQUES

FASE D'OPOSICIÓ (Punt 6.5 de la convocatòria).

- 2 proves eliminatòries: Defensa PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA i Exposició d’una UNITAT DIDÀCTICA.
- La qualificació és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves de la fase, si es superen.
- La puntuació final es troba entre 5 i 10 punts, i permet accedir a la FASE de CONCURS.

Es divideix en Part A) i part B). Consisteix en la
Presentació i Defensa oral d’una Programació Didàctica

(Part A) i una Unitat Didàctica (Part B).

Part A) Defensa d’una programació didàctica
Aquesta programació es correspon amb un curs

escolar d'un dels nivel ls o etapes educatives en què el
professorat de l 'especial itat tingui atribuïda competència
docent per a impartir-lo.
(En el cas de l'especialitat d'orientació educativa la

programació didàctica consisteix en un Pla d'Actuació Educativa

fonamentat en les funcions de l'orientador educatiu en un equip

d'assessorament psicopedagògic (EAP) o en les funcions de

l'orientador educatiu en un institut. )

Part B) Elaboració i defensa oral d’una Unitat
Didàctica Escoll ida d’entre 3 a l’atzar de la pròpia
programació o del temari oficial de l ’especial itat.

Per a la preparació i l’exposició es pot tenir guió (un full o
en format digital) i material auxiliar però sense possibilitat
de connexió amb l'exterior.

Aquesta prova es
valora globalment
de 0 a 1 0 punts.

Per a la seva
superació els aspirants

han d'obtenir una
puntuació igual o

superior a 5 punts.

DESCRIPCIÓ TEMPORALITZACIÓ VALORACIÓ

PRIMERA PROVA Es realitza en SESSIÓ PÚBLICA. (Annex 5)

35’ per a la defensa oral
de PROGRAMACIÓ i
UNITAT Didàctica,
- 1 0’ màxim per a part A),
- 1 5’ restants per a part B) i
- 1 0’ de debat.

A) 1 0’ màxim de defensa
Oral de la Programació.

B) Disposa de 30’ per
preparar la Unitat
Didàctica. 1 5’ de
presentació de la Unitat
Didàctica.

1 0’ per al debat amb el
tribunal.

SEGONA PROVA PARTA) Cas Pràctic i PARTB) Desenvolupament d'un tema -- Coneixement de l’especialitat

Part A) de la segona prova: prova pràctica.
En totes les especial itats s'ha de realitzar una prova

pràctica, d'acord amb les especificacions, pautes i criteris
que s'inclouen a l'annex 7.
(En la part A) de la segona prova, els aspirants seran

convocats pel tribunal posteriorment per a la lectura de la
prova pràctica)
Cos de Professors Secundària ESO i Batx: La prova

consisteix en l 'elaboració d'una situació d'aprenentatge a
escoll ir entre 3 casos plantejats pel tribunal.

Resta de cossos: El tribunal proposa 2 opcions de
prova pràctica de les quals l 'aspirant en tria 1 .

Part B) de la segona prova: desenvolupar un tema.
Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema

triat per l 'aspirant d'entre un nombre de temes trets a
l 'atzar pel tribunal dels corresponents al temari de
l 'especial itat, tenint en compte els criteris següents:

a) no superior a 25 temes, s'ha de triar d'entre 3 temes
b) superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'ha de triar

d'entre 4 temes.
c) En aquelles especial itats que tinguin un nombre

superior a 50 temes, s'ha de triar d'entre 5 temes.

(En la part B) de la segona prova els exercicis han de
ser llegits pels propis tribunals. )

PART A) El temps que
es disposa per a la seva
realització és d'un màxim
de 3 hores .
Lectura Pública (30')

davant del Tribunal amb
una durada màxima de
20’ més 1 0’ de dubtes.

PART B) El temps que
es disposa per a la seva
realització és d'un màxim
de dues hores.

Puntua de 0 a 1 0

S’ha d'obtenir una
puntuació mínima igual
o superior a 5 punts,
sumant les notes de
cada part amb aquesta
ponderació:

Part A) 70%

Part B) 30%

Mínim 2.5 punts per a
superar cada part i

poder sumar les notes.

https://diarieducacio.cat/mes-meitat-dels-nens-no-se-senten-prou-satisfets-temps-lliure/


FASE de CONCURS Un cop superada la fase d’oposició:
- Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició han d'al· legar en sessió pública, comunicada amb vint-i- quatre
hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que considerin oportuns.
- Barems de l’ANNEX 3 (Barem per al procediment d'ingrés lliure i de reserva d'aspirants amb discapacitat)
- Barems de l’ANNEX 4 (procediment d'accés a un cos de grup superior i en el procediment d'accés a un cos
del mateix grup.

Fase d’oposició en el procediment selectiu d’Accés a un Cos de Grup Superior.

Una prova que consistirà en l ’exposició oral d’un tema de
l’especialitat a què s’accedeix, triat per l ’aspirant d’entre vuit escoll its a
l ’atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l ’especial itat.

- 2 hores per preparar el tema.
- 20’ per l ’exposició.
- 1 0’ pel debat amb el tribunal.

Fase d'oposició en el procediment selectiu d'Accés a un Cos del Mateix Grup i complement.

MATEIXA ESPECIALITAT - la prova consisteix en l 'exposició,
seguida d'un debat d'una Programació Didàctica elaborada per
l 'aspirant en els mateixos termes establerts per als aspirants d'ingrés l l iure
i que hauran de ll iurar, en format paper, al tribunal en l 'acte de
presentació.

- 20’ per al ’exposició
- 1 0’ per al debat amb el tribunal.

ESPECIALITAT DIFERENT - la prova consisteix en l ’exposició oral
d’un tema de l’especial itat a què s’accedeix, triat per l ’aspirant d’entre 9
escoll its a l ’atzar pel tribunal, dels temari de l ’especial itat.

- 2 hores per preparar el tema.
- 20’ per a l ’exposició
- 1 0’ per al debat amb el tribunal.

DesplegamentANNEX 3 d’Ingrés Lliure i de Reserva per a discapacitats: els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts

1. Experiència docent prèvia (màxim 7 punts)
1.1. Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,7000 punt.
1.2. Per cada any d'experiència docent en especialitats de cossos diferents al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,3500

punts.
1.3. Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta

l'aspirant, en altres centres, 0,1 500 punts.
1.4. Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta

l'aspirant, en altres centres, 0,1 000 punts.
(Els serveis prestats en universitats poden ser valorats en aquest subapartat. )

Per cada mes se sumen les puntuacions següents: subapartat 1 .1 : 0,0583 punts, subapartat 1 .3 : 0,0125 punts,
subapartat 1 .2: 0,0292 punts, subapartat 1 .4: 0,0083 punts.

2. Formació acadèmica (màxim 5 punts)
2.1. Expedient acadèmic en el títol al· legat (màxim 1 ,5 punts).

De 6,01 fins a 7,50 punts: 1 punt. - De 7,51 fins a 10 punts: 1 ,5 punts
2.2. Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

2.2.1.Certificat-diploma acreditatiu d'estudis de 3r cicle, Màster que no sigui requisit (exclusiusment estudis
oficials de postgrau): 1 ,0 punt.

2.2.2. Títol de doctor: 1 ,0 punt. 2.2.3. Premi extraordinari en el doctorat: 0,5 punts.

2.3. Altres titulacions universitàries:

2.3.1. Titulacions universitàries de primer cicle: 1 punt. 2.3.2. Titulacions universitàries de segon cicle: 1 punt.

2.4. Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial.

2.4.1. Cada titulació professional de música o dansa: 0,5 punts. 2.4.2. Nivell avançat EOI: 0,5 punts.

2.4.3. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2 punts. 2.4.4. Per cada títol de TSFP o equivalent: 0,2 punts.

2.4.5. Per cada titulació d tècnic esportiu superior: 0,2 punts.

3. Altres mèrits (màxim 2,0 punts)
3.1. Formació permanent. No inferior a 15 h acumulables.

3.1.1. No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,1 punts. 3.1.2. No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,25 punts.
(Poden ser valorats aquí els màsters no oficials, títols propis, de postgrau i cursos per a especialitats)

3.2.Per activitats de formació permanent impartida, Per cada bloc de 20 hores impartides: 0,1 punts.
3.3. Pel certificat de nivell superior de català (C2 del Marc Europeu Comú de Referència): 0,2 punts.
3.4. Domini de llengües estrangeres: 3.4.1 Per cada Nivell C1 MECR: 0,75 punts. 3.4.2 Per cada Nivell C2 MECR: 1 punt.

3.5. Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure en
una especialitat del mateix cos, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest
subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil· lèsima.
- Puntuació entre 6 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,1 5. Puntuació entre 7,5 i 1 0: es multiplica pel coeficient 0,20



ANNEXOS
Annex 1. Bases de la convocatòria dels procediments d'ingrés i accés. Temaris ( apartat 6.8.3)
Annex 2. Bases de la convocatòria del procediment d'adquisició de noves especialitats
Annex 3. FASE CONCURS. Barem per al procediment d’ ingrés lliure. Únicament seran valorats els mèrits

perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol· licituds de participació.
Annex 4. FASE CONCURS. Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d’accés a un cos de grau

superior i en el procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació
Annex 5. Criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica i unitat didàctica.
Annex 6. Normativa d’ordenació curricular.
Annex 7. Especificacions, pautes i criteris per a la realització de l’exercici de caràcter

pràctic.
Annex 8. Model de declaració jurada o promesa
Annex 9. Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD).
Annex 10. Titulacions equivalents a efectes de docència.
Annex 11 . Àrees territorials

La CGT Proposa...
* Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.
* Accés directe a la Funció Pública per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits
tindria en compte:

· La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
· L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques.
· L’experiència docent.

Actuals interins o substituts:

· Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball.... la CGT reivindica:
* Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
* Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’ incorpori abans, i també els caps de setmana quan el
nomenament finalitzi en divendres.

* El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’ interí/na accedeixi a la Funció Pública el
següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.

* Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i
prorrogable.
* Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.




