
OPOSICIONS 2021
Diferents sentències del TJUE posen 

l’Administració Pública al punt de mira per 
incomplir amb el 8% màxim d’interinitat  

(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.

L’absència de mesures específiques per 
garantir la seguretat de les opositores 

i tribunals davant la pandèmia de 
la Covid-19, es manté, una vegada 

més, com a tònica del Departament 
d’Educació en aquesta convocatòria.

Federació 
d’Ensenyament
c/Burgos 59
Baixos
08014 BCN

CONVOCADES 
2019

DESERTES 
2019

CONVOCADES 
2021

10% ADICIONAL
2021

TOTAL
2021

MESTRES 3604 76 (2%) 1356+76 143 1575
PTFP 642 249 (39%) 403+249 65 717

PS(FP) 759 216 (28%) 873+216 109 1198
5005 541 2632+541 317 3490

DOGC Núm. 8332 - 3.2.2021 -- 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 per a l'adquisició de noves especialitats.

veure a la resolució les places convocades de cada especialitat

Del 8 de febrer 
a 1 de març 

(ambdós inclosos)

Presentació de sol·licituds. 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 confirmarà la sol.licitud un cop es rebi 
un correu i es farà efectiva quan es comprovi que s’ha 
realitzat el pagament.

2ª quinzena de 
març

Llista provisional 
d’admesos i exclosos.

Hi ha 10 dies hàbils per reclamar (març-abril 2021). 

Finals de maig Llista definitiva 
d’admesos i exclosos.

18 de juny Inici del procés d’oposició Acreditació del nivell de castellà i català.
19 de juny Acte de presentació de

la programació didàctica 
davant els tribunals. 

Lliurament d’un exemplar de la programació en 
paper i voluntàriament amb un llapis de memòria al 
tribunal..

31 de desembre 
de 2021

Finalització  
del procediment selectiu.

La destinació provisional com a funcionàries en pràc-
tiques serà per al curs 2022-2023.

PLACES

CALENDARI

https://www.cgtensenyament.cat/oposicions-21-convocatoria/
https://www.cgtensenyament.cat/oposicions-21-convocatoria/


• 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.

PRIMERA PROVA: Exposició i defensa A) PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA + B) UNITAT DIDÀCTICA.

•Es realitza en SESSIÓ PÚBLICA, establerta per cada tribunal. 
•Annex 5: Criteris per a l’elaboració, preparació i presentació
•Es divideix en:
 Part A) Presentació i Defensa oral d’una Programació Didàctica
 Part B). Preparació i exposició oral d’una Unitat Didàctica

35’ per a la defensa oral: 
  (10’) PROGRAMACIÓ
  (15’) UNITAT Didàctica
  (10’) debat amb el tribunal

Es valora globalment  
de 0 a 10 pt. 

Per superar-la cal una pun-
tuació igual o superior a 5 pt.

PRIMERA PROVA Part A) Defensa d’una programació didàctica

Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d’un 
àmbit o àrea (o més d’un/a si és especialitat primària) relacio-
nats amb l’especialitat per a la qual es participa.

(En el cas de les especialitats d’audició i llenguatge i pedagogia terapèutica la programació 
didàctica consisteix en un pla d’actuació educativa)

(En les especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics 
de formació professional, la programació didàctica ha d’incloure la planificació del currículum 
d’un crèdit o mòdul professional relacionat amb l’especialitat per a la qual es participa) 

10’ màxim de defensa Oral de 
la Programació.

PRIMERA PROVA Part B) Elaboració i defensa oral d’una Unitat Didàctica

Escollida d’entre 3 a l’atzar de la pròpia programació o del 
temari oficial de l’especialitat.
Per a la preparació i l’exposició es pot tenir guió (un full físic o 
en format digital) i material auxiliar, però sense possibilitat de 
connexió amb l’exterior.

Disposa de 30’ per preparar 
la Unitat Didàctica i 15’ de 
presentació d’aquesta.

SEGONA PROVA: Coneixement de l’especialitat A) CAS PRÀCTIC + B) DESENVOLUPAR UN TEMA

•Annex 6: Normativa d’ordenació curricular.
•Annex 7: Pautes i criteris per a la prova pràctica.
•LECTURES:

Part A) Els aspirants seran convocats pel tribunal posterior-
ment per a la lectura de la prova pràctica
Part B) Els exercicis han de ser llegits pels propis tribunals

Valoració conjunta 
de 0 a 10 pt. 
Calen 2.5 pt mínim a cada 
part per pode sumar les 
notes 
Fa supera amb una puntua-
ció mínima igual o superior 
a 5 pt, sumant les notes 
ponderades de cada part:
Part A) 70% + Part B) 30%

SEGONA PROVA Part A) Prova pràctica 70%

En totes les especialitats s’ha de realitzar una prova pràctica, 
d’acord amb les especificacions, pautes i criteris que s’inclouen a 
l’annex 7.
Cos de Professors Secundària ESO i Batx: La prova consisteix 
en l’elaboració d’una situació d’aprenentatge a escollir 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.

Es disposa d’un màxim de 3 
hores per a la seva realització. 

Lectura Pública (30’) davant 
del Tribunal amb una durada 
màxima de 20’ per la lectura,  
més 10’ de dubtes.

SEGONA PROVA Part B) Desenvolupament d’un tema 30%

Desenvolupament 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’especialitat:
a)  Temari inferior a 25 temes, tria entre 3 temes.
b)  Temari entre 25 temes i 50 temes, tria dentre 4 temes.
c)  Temari superior a 50 temes, tria entre 5 temes.

El temps que es disposa per 
a la seva realització és d’un 
màxim de dues hores.

DESCRIPCIÓ TEMPORITZACIÓ VALORACIÓ

Dues proves eliminatòries FASE D’OPOSICIÓ

FASE D’OPOSICIÓ DEL PROCEDIMENT SELECTIU D’ACCÉS A UN COS DE GRUP SUPERIOR

Prova única consistent en l’exposició oral d’un tema de l’especialitat 
a què s’accedeix, triat per l’aspirant d’entre vuit escollits a l’atzar pel 
tribunal, dels corresponents al temari de l’especialitat.

2 hores per preparar el tema. 
20’ per l’exposició.
10’ pel debat amb el tribunal.



  
•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 consolidats fins la data de finalització de la sol·licitud. 
•Un mateix mèrit no pot ser valorat més d’un cop
 
EXPERIÈNCIA DOCENT PRÈVIA (màxim 7 punts)

En especialitats del cos al qual opta l’aspirant, en 
centres públics. 

Per cada any: 0,7000 pt  
Per cada mes: 0,0583 pt

En especialitats de cossos diferents al qual opta l’aspi-
rant, en centres públics.

Per cada any: 0,3500 pt 
Per cada mes: 0,0292 pt

En especialitats del mateix nivell o etapa educativa 
que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en cen-
tres privats o administració local.

Per cada any: 0,1500 pt  
Per cada mes: 0,0125 pt

En especialitats de diferent nivell o etapa educativa 
que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en cen-
tres privats o administració local, 
(Els serveis prestats en universitats poden ser valorats 
en aquest subapartat.)

Per cada any: 0,1000 pt  
Per cada mes: 0,0083 pt

FORMACIÓ ACADÈMICA (màxim 5 punts)

Expedient acadèmic en el títol al·legat (màx. 1,5 pt). De 6,01 fins a 7,50 punts: 1 pt             
De 7,51 fins a 10 punts: 1,5 pt

Postgraus, doctorat i premis extraordinaris. Certificat-diploma acreditatiu d’estudis de 3r 
cicle, Màster que no sigui requisit (exclusiva-
ment estudis oficials de postgrau): 1,0 pt
Títol de doctor: 1,0 pt              
Premi extraordinari en el doctorat: 0,5 pt

Altres titulacions universitàries. Titulacions universitàries de 1r cicle: 1 pt   
Titulacions universitàries de 2n cicle: 1 pt

Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de 
formació professional inicial.

Cada titulació professional de música o dansa: 
0,5 pt     
Nivell avançat EOI: 0,5 pt
Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny: 0,2 
pt       
Cada títol de TSFP o equivalent: 0,2 pt
Cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2 
pt

ALTRES MÈRITS (màxim 2 punts)

Formació permanent. No inferior a 10 h.       
Poden ser valorats aquí els màsters no oficials, títols 
propis, de postgrau i cursos que serveixen per a obte-
nir una especialitat.

No inferior a 1 crèdit (10 hores): 0,0033 pt/hora. 
No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,3000 pt

Formació permanent impartida. Cada bloc de 20 hores impartides: 0,1 pt

Certificat de nivell superior de català 
(C2 del Marc Europeu Comú de Referència)

0,2 pt

Domini de llengües estrangeres: Per cada Nivell C1 MECR: 0,75 pt    
Per cada Nivell C2 MECR: 1 pt

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. 

Entre 6 i 7,4999: es multiplica per 0,15. 
Entre 7,5 i 10: es multiplica per 0,20.

(ANNEX 3 Barem d’Ingrés Lliure i de Reserva per a discapacitats: les aspirants no poden aconseguir més de 10 punts) ▶

Un cop superada la fase d’oposició FASE DE CONCURS



PONENT c/Darrera Sant Martí 15, 1r — 25003 Lleida cgtenseponent@gmail.com tel. 973 27 53 57
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1a FASE D’OPOSICIÓ
 + 

2a FASE DE CONCURS
 + 

3a FASE DE PRÀCTIQUES

AQUÍ, QUÈ I COM ES VALORA?

UNA LOTERIA?
TEMARIS OBSOLETS?

CONDICIONS ADVERSES?

DESPLAÇAMENTS?

LES ÚLTIMES DE PTFP?

QUI SERÀN ELS 
AFORTUNATS?

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), i que tingui 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: 
·Acord d’estabilitat per al 
professorat interí i substitut 
amb un any d’experiència, 
fins l’accés a la Funció 
Pública i  prorrogable.
· 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  
COM A INTERINA...

·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.

·Organització de recursos 
humans centralitzats per 
municipis o districtes per cobrir 
substitucions curtes.

A CGT PROPOSEM... 

PER L’ESTABILITAT I FIXESA
NO PERDEM NI UNA PLAÇA! 

DESTAQUEM

OPOSICIONS 2021

Disminueix considerablement 
el temps establert a la primera 
prova, a destacar el torn lliure: la 
defensa de la Programació i l’ex-
posició de la Unitat Didàctica serà 
de 15’ menys (10’ i 15’, 25’ en to-
tal d’exposició i 10’ pel debat). 

Es permet avançar les proves a 
aspirants embarassades quan 
la previsió del part coincideixi amb 
les proves. 

L’ordre de presentació dels as-
pirants s’iniciarà amb aquells 
que el seu primer cognom co-
menci per la lletra “M”. 

Les proves i redactat de la progra-
mació de les especialitats d’idio-
mes moderns es realitzaran 
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 con-
vocats per a cada part del proce-
diment 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 mí-
nim amb catorze hores d’antelació 
a l’inici de l’actuació dels aspirants.


