Convocades les Oposicions 2011
DOGC nº 5833 (9-3-2011) – Només secundària
Després de moltes setmanes d’incertesa sobre la convocatòria o no de places per a l’oferta
d’ocupació pública i amb una forta retallada en les especialitats sobre la previsió inicial, us
informem de manera resumida dels aspectes més importants d’aquesta convocatòria.
La relació de places per especialitat la podeu consultar a la nostra web.

Sol·licituds i termini de presentació
S’ha de formalitzar la sol·licitud telemàticament a través de la pàgina d'Internet del
Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament. (es pot fer també
en paper, sense descompte però en les taxes)
El termini de presentació de sol·licituds serà del
10 al 29 de març, ambdós inclosos.
Un mes després d’acabat el termini de
presentació de sol.licituds, es publicarà la llista
d’admesos i exclosos a les proves. Hi ha 10 dies
hàbils per reclamar.
Els funcionaris de carrera que participin pel
procediment d’accés a un cos de grup superior
podran declarar participar sense consumir plaça
a la sol·licitud i continuar en la plaça definitiva
ocupada.

Inici i desenvolupament de les proves
17 de juny de 2011: prova de coneixements de les dues llengües oficials a
Catalunya
18 de juny de 2011, al matí: acte de presentació davant els tribunals i a continuació
s'iniciarà la fase d'oposició. Lliurament d’un exemplar de la programació al tribunal.
Un cop començat el procés selectiu, el tribunal farà públics els anuncis (citació dels
opositors,..) en el local on s'estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la
pàgina d'Internet del Departament d'Educació. L’odre d’actuació dels aspirants
començarà per la lletra “Z” (del 1r cognom).
Les proves corresponents a les especialitats d'idiomes moderns (professors
d’ensenyament secundari i professors d'escoles oficials d'idiomes) s'hauran de
realitzar en l'idioma corresponent.
Realitzaran un exercici de caràcter pràctic a la part B els opositors: dibuix, música i
tecnologia d'ensenyament secundari i formació professional (excepte formació i
orientació laboral), totes les especialitats tècniques de formació professional i de
taller, d'arts plàstiques i disseny.
Un cop publicada pel tribunal la nota global de la fase d’oposició, s’obrirà un termini
de 48 h per a la presentació de reclamacions.
El procediment selectiu finalitzarà abans del 16 de juliol de 2011.

Fase d’oposició:

60% de la nota final

Primera part: A no eliminatòria
Coneixement de l’especialitat
Desenvolupament per escrit d’un tema elegit per
l’aspirant d’entre els estrets pel tribunal :3 d’un temari
de 25; 4 de fins a 51 temes; 5 d’un temari de fins a 75.
Lectura del tema

(2 hores)
L’elaboració i la
lectura es fan en
dies diferents.

Puntua de 0 a 10 i
la nota val com a
mínim un 40% (*)
de la nota d’aquesta
fase.

Segona part: B no eliminatòria
B.1 Presentació d’una programació didàctica
Referent al currículum d’una àrea, etapa o mòdul de
l’especialitat, com a mínim d’un curs. Es pot tenir còpia
de programació presentada i guió d’un full.
Defensa oral.
B.2 Elaboració i defensa oral d’una unitat
didàctica, escollida d’entre 3 a l’atzar de la pròpia
programació.

B.1 (20’ per a la
defensa oral).

B.2 (20’ per a
l’exposició i 5’ per
al debat.

 Aquesta prova podria ser substituïda per
l’aspirant opcionalment per un informe de les
Administracions educatives sobre la tasca docent
realitzada, qualificat pel tribunal i haurà de
concretar: objectius, continguts, activitats i
procediments d’avaluació.

La part B:
Puntua de 0 a 10 i
val 60% de la nota
d’aquesta fase (6
punts).
- Si no es fa la
prova B.3; B.1 i B.2
valen 3 punts
cadascuna.

- Si es fan les tres
proves; valen 2
punts cadascuna.

B.3 Exercici de caràcter pràctic
Per a aquelles especialitats que incloguin habilitats
instrumentals o tècniques. (música , artístics..)

S’ha de superar amb un 5 com a mínim la fase d’oposició.
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 escollits a
l’atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l’especialitat.

Fase de concurs -Annex 2
(un cop superada la fase d’oposició)

2 hores per preparar el
tema. 45’ per l’exposició.

40% de al nota final

Experiència docent (màxim 7 punts):
o 0,7 punts per any en especialitats del mateix cos al qual s’opta.
o 0,35 punts per any en especialitats en cossos diferents.
o 0,15 punts per any en especialitats en el mateix nivell educatiu.
o 0,10 punts per any en especialitats en diferent nivell educatiu.
Formació acadèmica i permanent (màxim 4 punts)
o Expedient acadèmic en el títol al·legat (màxim 1,5 punts)
o Postgraus, doctorat i premis extraordinaris: 1 punt per cada títol
o Altres titulacions universitàries: 1 punt
o Titulacions d’ensenyament de règim especial i de formació professional específica.
(veure puntuació per a cada titulació a la resolució)

o Formació permanent: per cada 30 h (0,20 punts); 100 h (0,50 punts)
Altres mèrits (màxim 2 punts):
o Pel certificat de nivell superior de català (D), 0,40 punts
o Exercici de funcions específiques: director (0,60); cap d’estudis, secretari,
coordinador, ..(0,40); cap de departament, coordinadors de cicle (0,20)
o Els opositors que a la convocatòria de l’any passat obtinguessin una nota igual o
superior a sis, la puntuació obtinguda es multiplicarà per un coeficient per obtenir el
còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins a les deu
mil·lèsimes.
o Per activitats de formació impartida: per cada bloc de 20 hores impartides, 0,2
punts.

Sobre “l’informe” que pot substituir l’apartat B.2
Qui podia optar per l’informe que substituís la
part B.2?
Qui estigui en actiu com a professor interí el darrer
dia del termini de presentació de sol·licituds i hagi
treballat en un mateix centre per un mínim de sis
mesos; els que tenen un nomenament anual acollits a
“l’acord d’estabilitat”; o qui va obtenir informe durant
els cursos 2006-2007, 2007-08, 2008-09 o 2009-10.
Caldrà especificar a la sol.licitud si es vol fer servir el
darrer informe o fer petició d’informe pel curs 2010-11
(i comunicar màxim 3 dies després acabi termini sol.licitud a la direcció).
A l’opositor se li ha de facilitar una còpia de l’informe per entregar-la al tribunal el dia de
la presentació, quan també podrà optar per renunciar a presentar-lo si no hi està
d’acord .
Important!: no és necessari que l’aspirant hagi d’elaborar personalment cap material
específic per a la seva valoració diferent al ja utilitzat normalment en el
desenvolupament de la seva activitat docent.
Els informes es poden intercanviar entre Comunitats Autònomes.
Des de CGT denunciem com es continuen realitzen els informes com a forma de
pressió al professorat interí de manera arbitrària, entrant a l’aula i demanant en molts
casos l’elaboració de materials específics, més enllà del que marca la normativa.
La proposta de l’informe per part dels sindicats signants, venuda com a una gran
conquesta per al col·lectiu interí, no deixa de ser una manera aparentment progressista
d’amagar la manca de voluntat per a plantejar de manera clara la valoració de
l’experiència docent com a eix fonamental de l’accés.
Annex 2. 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 3. 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 4. Criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la
preparació i exposició oral de la unitat didàctica.
Annex 5. Normativa d’ordenació curricular.
Annex 6. Especificacions, pautes i criteris per la realització de l’exercici de caràcter
pràctic.
Annex 9. Titulacions equivalents a efectes de docència.

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.
La CGT Proposa...
¾ Accés directe al treball 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.
· L’exposició d’una unitat didàctica i la defensa d’una programació.
¾

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:
Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any
d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que
quan l’interí/na accedeixi a la F. Pública el següent de la llista es beneficiï
de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
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 dels caps de setmana quan finalitzi en divendres.
Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes
per cobrir substitucions curtes.

