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SOL.LICITUDS
Termini de presentació. vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució. (a partir del 28)
A la sol.licitud cal triar o no l'opció per l'informe en la casella corresponent.
Sol.licitud telemàtica : http://www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm
INICI I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES
El procés sel.lectiu serà un concurs-oposició (primer la fase d’oposició i després la de concurs)
El procediment selectiu començarà el 22 de juny (coneixements de les dues llengües ). El dia
23 de juny de 2007, al matí, es realitzarà l'acte de presentació davant els tribunals i a
continuació s'iniciarà la fase d'oposició.
L'ordre d'actuació dels aspirants s’iniciarà per a aquells que el seu primer cognom comenci per
la lletra "D".
Admesos i exclosos
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Recursos del
Sistema Educatiu, en el termini màxim d'un mes, farà pública al DOGC la resolució que
declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos.
Termini de reclamacions: deu dies hàbils
Proves d'idiomes moderns: s'hauran de realitzar en l'idioma corresponent. La programació
didàctica també haurà de realitzar-se en l'idioma corresponent.
Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en
l'escrita. (prèvia: la gran majoria dels opositors estan exempts)
60% de la nota final

Fase d’oposició:
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.

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

Puntua de 0 a 10 i la
nota val un 40% de la
nota d’aquesta fase. (4
punts)

B.1 (20’ per a
la defensa oral)

La part B:
Puntua de 0 a 10 i val
un 60% de la nota
d’aquesta fase. (6
punts):

Segona part: B no eliminatòria
B.1 Presentació d’una programació didàctica
Referent al currículum d’una àrea o mòdul de l’especialitat, com
a mínim d’un curs. Inclou la presentació d’un esquema de cada
unitat didàctica (mínim 9). Defensa oral.

B.2 Elaboració i defensa oral d’una unitat didàctica,
escollida d’entre 3 a l’atzar.
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.

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

- 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
Només per a les especialitats de música a primària; i de dibuix,
música i tecnologia a secundària.

S’ha de superar amb un 5 com a mínim la fase d’oposició.
El tribunal només farà pública la nota final i global de la prova.

Fase de concurs : màxim 10 punts

40% de la nota final

Experiència docent : màxim 7 punts
Formació acadèmica i permanent: màxim 4 punts
Altres mèrits: màxim 2 punts
SOBRE ‘‘L’INFORME’’ QUE POT SUBSTITUIR LA U.D.
Qui pot fer fer l’Informe?
a) En aquest sentit, s'entén que compleixen la condició de tenir nomenament per a tot el curs
2006-2007 aquells que tinguin nomenament en un mateix centre per un mínim de sis mesos
entre la data d'inici del primer nomenament d'aquest curs i el darrer dia de termini de
presentació de sol·licituds.
b) professorat amb un nomenament anual com a interí o substitut per a aquest curs 2006-2007,
que estigui acollit a les garanties de continuïtat (Acord d’estabilitat).
c) que estigui nomenat per cobrir substitucions de mestre en un àmbit comarcal per a tot el curs
escolar 2006-2007,
Renuncia : Els interessats que hagin sol·licitat l'esmentada opció tindran coneixement del
contingut del seu informe en el centre on estan destinats. En cas que no assumeixin el contingut
íntegre de l'informe podran renunciar-hi davant el tribunal en l'acte de presentació i en aquest
supòsit hauran de realitzar davant del tribunal l'exercici B.2 de la prova d'oposició.
Els informes es podran intercanviar entre Comunitats Autònomes.
L'aspirant que hagi sol·licitat que s'emeti l'informe s'haurà d'adreçar immediatament al director
del seu centre, en el termini màxim de 48 hores després de finalitzar el termini de presentació
de sol·licituds, perquè comencin els tràmits per a la seva emissió.
comissió de valoració
Estarà formada per: un inspector, el director i el cap del mateix departament didàctic de cada
aspirant, en el cas de centres d'ensenyament secundari, o per un coordinador del mateix cicle o
un mestre destinat a la mateixa àrea de cada aspirant, en el cas dels centres d'ensenyament
infantil i primària.
El tribunal, jutjarà, valorarà i qualificarà aquest informe.

