
OPOSICIONS
2021



Novetats convocatòria
2021.

Presentació telemàtica de la PD. Si hi
hagués algun problema informàtic,

acudiu a la delegació territorial
d’educació i us ajudaran.

Presentació reclamacions també de
forma telemàtica en acabar els dos

exàmens (Després de la publicació de
notes de la defensa).

 

 

 



L'examen...
Les proves comencen 
el Dissabte 19 de Juny



L’examen del tema pels aspirants del torn lliure i amb

discapacitat és el mateix dia 19 de juny. Els aspirants de la

resta de torns ho han de consultar a la convocatòria. 

L’examen de la part B serà convocat amb mínim de 24

hores pel tribunal.

La presentació de la programació serà telemàtica dins un

termini de 24 hores. Aquest termini començarà quan es

publiquin les notes de la primera prova.

L'examen...



Per la part A hi ha un temps màxim de 3 hores; per la part B dependrà 

La Conselleria ha publicat exemples de la part B de les oposicions del 2019.

El número de bolles depèn del temari de cada especialitat.
Fins a 25 temes, 3 opcions.
Entre 26 i 50 temes, 4 opcions.
Més de 50 temes, 5 opcions.

Nota 1ª prova: Mitjana aritmètica de part A i part B, sempre que cadascuna d’elles sigui igual o
superior al 2,5. Aquesta mitjana ha de ser igual o superior a 5 per passar a la segona prova.

    Són dos exàmens. Un teòric (part A) i un “pràctic” (part B)

del tipus de prova, de l’especialitat.

Són orientatius. Cada tribunal pot fer el que vulgui.

L'examen:  1ª Prova



L'examen:  2ª Prova

Preparació (tancada) 1 hora sense cap tipus de connexió a internet

ni aparells electrònics. Es pot fer un guió d’un full per una sola cara

que en acabar s’entregarà al tribunal.

50 minuts per la defensa (20’ programació, 25’ UD i 5’ preguntes)

    Es tracta de la presentació i defensa d’una programació i una UD.



Es presenten de forma telemàtica dins les 24
hores següents a la publicació de les notes de
la fase oposició.

El document no pot superar 1MB. 2

1

Reclamacions...



Fase de Concurs:
Barem de mèrits telemàtic durant 48 hores després 

Al tràmit apareixerà la informació de què disposa Conselleria.
Si hi estau d’acord, ho indiqueu i acabeu el tràmit.
Si no hi estau d’acord, ho indiqueu, expliqueu en què no 

Només es comptaran mèrits fins a la data d’acabament de la 

Hi participen els aprovats a la fase d’oposició.

de la publicació de les notes definitives.
 

esteu d’acord i porteu a Conselleria la documentació pertinent.

inscripció a les oposicions.
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