
Annex 3 
UNITAT DIDÀCTICA / SITUACIÓ D’APRENENTATGE

Segons disposa la base 7.3.1.1 de la convocatòria, de dia 1 a dia 15 de juny de 
2023, els aspirants han de lliurar la unitat didàctica a través del tràmit telemàtic 
habilitat a l’efecte.

La unitat didàctica o situació d’aprenentatge que s’ha de presentar, exposar i 
defensar davant el tribunal s’ha de fer d'acord amb la normativa vigent sobre 
ordenació curricular i organització, i d'acord amb les instruccions dictades per la 
Conselleria d'Educació i Formació Professional per al curs 2022-2023.

Aquesta unitat didàctica o situació d’aprenentatge ha d’estar relacionada amb 
l’especialitat a la qual  opta l’aspirant. 

El contingut de la unitat didàctica ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines 
per una sola cara (annexos inclosos), en format DIN-A4. No es computable la 
portada en què s’ha de consignar: núm. de DNI, nom i llinatges de l’aspirant i el 
cos i l’especialitat a la qual s’opta. Tot el contingut de la unitat didàctica s’ha de 
presentar amb interlineat d’1,5, lletra tipus Times New Roman o Times, de 12 
punts de grandària sense comprimir. Aquest format i tipus de lletra s’exigeix a 
tota la unitat didàctica, excepte en els títols, números de pàgina i portada. Si 
s’inclouen taules o gràfics l’interlineat pot ser simple i la lletra, Times New Roman 
o Times, com a mínim de 10 punts sense comprimir en la respectiva taula o gràfic.
No podrà contenir hipervincles.

En l’elaboració de la unitat didàctica s’hi han d'incloure, com a mínim, a més d’una 
contextualització, els objectius d’aprenentatge, els continguts, les activitats 
d’ensenyament i aprenentatge i els procediments d’avaluació.  

En l’elaboració de la situació d’aprenentatge s’hi han d'incloure, com a mínim, els 
apartats que s’estableixen a l’annex 3 dels diferents decrets de currículum que 
corresponen a cada una de les etapes educatives.

En les especialitats pròpies  de la formació professional, la unitat didàctica es pot 
referir a unitats de treball havent de relacionar-se amb els resultats 
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d’aprenentatge del corresponent mòdul professional i, si escau, amb les 
capacitats terminals associades a les de les unitats de competència pròpies del 
perfil professional de què es tracti.

En totes les especialitats d’idiomes moderns en els cossos de mestres, de 
professors d’ensenyament secundari i de professors d’escoles oficials d’idiomes, la
unitat didàctica o situació d’aprenentatge s’ha de desenvolupar en l’idioma 
corresponent.

S'han de tenir en compte els aspectes concrets de cada cos. 

Cos de professors d'ensenyament secundari 

En el cas dels aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'ensenyament 
secundari, la unitat didàctica o situació d’aprenentatge es pot referir a l'etapa 
d'educació secundària obligatòria, al batxillerat, als cicles formatius de formació 
professional, als ensenyaments esportius o als ensenyaments formals en 
l'educació de persones adultes en què s'imparteixi docència des de l'especialitat a 
la qual s'opta.

En el cas d’unitats didàctiques referides a la formació professional o als 
ensenyaments esportius, han de referir-se a un dels mòduls dels cicles formatius 
en el qual tengui atribució de competència docent l'especialitat a la qual s'opta en 
la família professional corresponent. No es poden presentar unitats didàctiques 
d'un mòdul de formació en centres de treball. 

En l’especialitat de serveis a la comunitat, els aspirants poden optar per 
desenvolupar un programa d’intervenció en un centre docent o en un equip 
d’orientació educativa i psicopedagògica.

En l'especialitat de formació i orientació laboral, l'aspirant pot presentar la unitat 
didàctica de qualsevol mòdul, de qualsevol dels cicles formatius que actualment 
s'imparteixen en centres públics de les Illes Balears en què tengui competència 
docent.

En la resta d'especialitats, la unitat didàctica o situació d’aprenentatge ha d'anar 
adreçada a un curs d'educació secundària o batxillerat.

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes 

La unitat didàctica s'ha de referir a un curs acadèmic d'un dels nivells dels idiomes
impartits en les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears. 
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Cos de professors de música i arts escèniques

La unitat didàctica ha d’estar referida a una assignatura d’un dels quatre cursos 
dels ensenyaments elementals o d’un dels sis cursos dels ensenyaments 
professionals de música o dansa.

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny 

La unitat didàctica ha d’estar referida a una assignatura dels estudis superiors de 
disseny o a un dels mòduls dels cicles formatius en el qual tengui atribució de 
competència docent l’especialitat a la qual s’opta en la família professional 
corresponent. No es pot realitzar la unitat didàctica d’un mòdul de formació 
pràctica en empreses, estudis i tallers.

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

La unitat didàctica ha d’estar referida a un dels mòduls dels cicles formatius al 
qual tengui atribució de competència  docent l’especialitat a la qual s’opta en la 
família professional corresponent. No es pot realitzar la unitat didàctica d’un 
mòdul de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

Cos de mestres 

La unitat didàctica o situació d’aprenentatge ha d'anar adreçada a un curs de 
l'etapa d'educació primària.

En l'especialitat d'anglès, la unitat didàctica o situació d’aprenentatge s'ha de 
presentar, exposar i defensar en aquesta llengua .

En l’especialitat de pedagogia terapèutica s’ha d’elaborar una actuació amb 
alumnes, la qual ha de tenir la consideració d’unitat didàctica.

Cos de professors especialistes en sectors singulars de formació
professional

La unitat didàctica s'ha de referir a un dels mòduls dels cicles formatius en el qual 
tengui atribució de competència docent l'especialitat a la qual s'opta en la família 
professional corresponent. No es poden realitzar unitats didàctiques del mòdul de
formació en centres de treball. 
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