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Quin és el calendari previst?
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● Inscripció i pagament de taxes: del 16 de gener al 10 de febrer*.

● Publicació llistes provisionals: març 23 (previsió)

● Períodes de reclamació: 10 dies hàbils des de la publicació.

● Publicació llistes definitives: març 2023 (previsió)

● Proves del procés selectiu: juny 2023

● Presentació de mèrits: setembre 2023 (previsió)

● Publicació de les llistes de seleccionats: desembre 2023 (previsió)

● Període de pràctiques: (setembre-desembre del 2024)

● Nomenament com a funcionariat de carrera: 31 de desembre del 2024.

*Important: les persones que participin en el Concurs de mèrits poden no 

pagar durant aquest període i fer el pagament durant les al·legacions com a 

persones no admeses, un cop s’hagi publicat la llista del concurs de mèrits



Què faig si també participo al concurs de mèrits?
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● Estic participant al concurs de mèrits.

● Faig la inscripció al concurs oposició, però no pago les taxes.

● Es publica el resultat del concurs de mèrits.

● Es publicaran les llistes provisionals d’Admesos i exclosos al concurs oposició i jo estaré 

exclòs per no haver pagat les taxes.

● Si he obtingut plaça al concurs de 

mèrits: No cal que faci res, quedaré 

exclòs del concurs oposició de 

manera definitiva.

● Si no he obtingut plaça al concurs de 

mèrits: hauré de presentar al·legacions i 

pagar les taxes.

● Es publicaran les llistes definitives i 

constaré com a Admès.



Com serà la inscripció?
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● La inscripció serà telemàtica a través del web oposicionsdocents.gencat.cat 

● Caldrà una identificació digital (segurament l’usuari GICAR serà suficient sinó l’Idcat 

mòbil). 

● Un cop realitzada la inscripció es rebrà un correu de confirmació.

● En cas que no es tingui exempció de pagament, es rebrà un segon correu amb els 

detalls del pagament, fins que no es realitzi el pagament no estarà confirmada la 

inscripció (cal tenir en compte el que hem explicat abans).

● Es pot inscriure a  més d’una especialitat però no es garanteix que no coincideixin les 

proves.

Recordeu que l’últim dia per fer la inscripció és el 10 de febrer, 
recomanem no esperar al final per evitar que ens trobem amb 
algun problema.

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/


Quin preu té?
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20%: Sol·licitud telemàtica (Bonificació acumulable)
30%: Família monoparental i famílies nombroses de categoria general.
50%: Família monoparental i famílies nombroses de categoria especial.
Exempció de pagament: persones amb discapacitat >=33%
S’ha de fer constar en l’inscripció.

Taxa preu amb 20% de 
bonificació

preu amb 30% de 
bonificació

preu amb 50% de 
bonificació

Cos de Professors 
(secundària, EOI i Arts 
plàstiques i disseny)

69,95 € 56 € 35 € 21 €

Cos de Mestres i 
Mestres de taller d’arts 
plàsitques i disseny i 
Professors especialistes 
d’FP

55,05 € 44,05 € 27,55 € 16,55 €



Quantes places hi haurà?
En total hi haurà 14.238 places, repartides en els següents grups:

● Professorat d’ensenyament secundari: 8.489 
● Mestres: 5.413
● Professorat especialista en sectors singulars d’FP: 208
● Professorat d’EOI: 66
● Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny: 55
● Mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny: 7

Podeu consultar el detall de les especialitats oposicionsdocents.gencat.cat
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Observació: Aproximadament un 10% de les places estan 
reservades per aspirants amb discapacitats, ja que s’ha acumulat 
totes les places del procés d’estabilització.

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/concurs-oposicio-extraordinari/especialitats-convocades/


Visió general del concurs oposició
Fase d’oposició (60%): (Caldrà aprovar la fase d’oposició per accedir a la fase de concurs)

● Prova A (40%): Desenvolupament d’un tema durant 2 hores. 
● Prova B (60%):

○ B1: Exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge.
○ B2: Prova pràctica, només per especialitats d’FP. En cas que n’hi hagi, comptarà un 30% la 

prova B1 i un 30% la B2.

Fase de Concurs (40%):

● Experiència docent: 7 punts.
● Formació Acadèmica: 2 punts:
● Altres mèrits: 1 punt.
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Fase d’oposició
● Començarà aquest juny.
● El primer dia s’haurà d’enviar la unitat didàctica o situació d'aprenentatge al tribunal en 

format telemàtic i signat digitalment. També hi haurà les proves d'acreditació del 
coneixement de llengua catalana i castellana (qui li faci falta).

● L’endemà hi haurà la prova A (desenvolupament d’un tema) i s’haurà de lliurar la unitat 
didàctica o situació d'aprenentatge en paper.

● Per la prova B1 i B2 s’avisarà a les persones aspirants a través del tauler de l’aspirant.
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Les persones embarassades poden sol·licitar l’ajornament de les proves si 
la data d’alguna de les proves els coincideix amb la data de part o els dies 
immediatament anteriors o posteriors. 
També poden sol·licitar l’alteració en altres circumstàncies excepcionals a 
decisió del tribunal.



Fase d’oposició
● Prova A: Desenvolupament d’un tema durant 2 hores.

El sorteig dels temes serà únic per cada especialitat, es realitzarà en un tribunal i s’informarà a 
la resta de tribunals de l’especialitat. Les proves començaran al mateix moment.

El nombre de boles que es triaran en funció dels temes seran les següents:

● fins a 25 temes: 3 boles
● de 26 a 50 temes: 4 boles
● més de 50 temes: 5 boles

S’ha de fer amb boli de tinta blava o negra i no es pot posar el nom ni fer marques.
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Fase d’oposició
● Prova B1: Exposició i defensa de la Unitat Didàctica o Situació d’Aprenentatge.

Exposició durant 15 minuts i defensa durant 5 minuts de la Unitat Didàctica o Situació 
d’Aprenentatge presentada a l’inici del procés selectiu. 

S’haurà d’utilitzar la normativa vigent a causa de l’aplicació per cursos dels nous currículums, i 
en funció del curs on estigui emmarcada caldrà utilitzar els currículums nous o els vells.

Reviseu l’apartat 7.4.1.2.1 de l’annex 1 de la convocatòria per assegurar-vos que compliu tots 
els requisits.

En l’Annex 5 s’inclou tota la normativa de referència, assegureu-vos que la compliu.

10



Fase d’oposició
● Prova B1: Exposició i defensa de la Unitat Didàctica o Situació d’Aprenentatge.

A nivell formal, la Unitat Didàctica o Situació d’Aprenentatge que presenteu ha de tenir 
màxim 15 pàgines (la portada i la bibliografia no compten). La lletra ha de ser Arial 11 
amb un interlineat d’1,5. Les taules poden ser en Arial 9.

El Annexos poden tenir un màxim de 10 pàgines i han d’incloure mostra de material 
didàctic proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments 
d'avaluació i els instruments organitzatius.
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Fase d’oposició
● Prova B2: Prova pràctica, només per especialitats d’FP del cos de secundària i del cos 

de professorat especialista en sectors singulars de l’FP. 

En cas que n’hi hagi, comptarà un 30% la prova B1 i un 30% la B2.

Les característiques d’aquesta prova segons cada especialitat estan detallats a l’Annex 
4 de la convocatòria.
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Fase de concurs
● 7 punts d’experiència docent:

○ 0,7 punts/any si és la mateixa especialitat i cos i en un centre públic.
○ 0,35 punts/any si és en una altra especialitat del mateix cos i en un centre 

públic.
○ 0,125 punts/any si és en un altre cos docent i un centre públic.
○ 0,1 punts/any si és en el mateix nivell o etapa i un centre privat.

● 2 punts de formació acadèmica:
○ Títols addicionals, llengües, nota de la carrera, doctorats,...

● 1 punt d’altres mèrits:
○ 0,75 Oposició aprovada després del 2012
○ 1 punt de cursos de formació permanent.
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Fase de concurs
● Només compten els mèrits assolits fins el 10 de febrer.
● En l’annex 2 de la convocatòria en detallen tots els mèrits.
● Comptaran com a experiència en l’especialitat en la qual s’oposita si són del mateix 

cos l’experiència docents:
○ En formació de persones adultes.
○ Llocs de treball específics (AA, AIP, AIS, PTT, PQP,...) 
○ Centres hospitalaris
○ Situacions administratives i llicències que comportin reserva de plaça.

● Els serveis prestat en centres públics de primer cicle d’infantil comptaran en l’apartat 
1.3. (si l’aspirant té el títol de mestre, mestre d’infantil o equivalent).
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Fase de concurs
Pel que fa els mèrits acadèmics compten:

● Nota mitjana del títol al·legat com a requisit:
○ 1 punt: si la nota és de 6,01 a 7,5 ( o de 1,51 fins a 2,25)
○ 1,5 punts: si la nota és de 7,5 a 10 (o de 2,26 a 4)

● Doctorats i postgraus oficials: 1 punt.
● Altres titulacions universitàries oficials: 1 punt (els títols pròpis de les universitats no 

compten).
● Certificats de nivell avançat (C1 i C2) d’idiomes: 0,5 punts (sempre que no sigui 

requisit)
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Fase de concurs
En l’apartat d’altres mèrits el màxim és 1 punt i compten:

● Oposicions aprovades:
○ 0,75 punts per cada oposició aprovada a la mateixa especialitat (desde 2012)

● Cursos de formació permanent (màxim 1 punt)
○ 0,2 punts per curs de 30 hores (els cursos de més de 20 són acumulables) 
○ 0,5 punts per curs de 100 hores.
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Important

● Per poder entregar la UD en format digital cal que estigui signada digitalment. 
Per tant recomanem que us assegureu que teniu una signatura digital i que la 
sabeu fer servir. Al web idcat.cat us expliquen com obtenir l’Idcat Certificat 
que us permet tenir signatura digital.

● Penseu que comprovaran que no hi hagi còpies de les UD, encara que siguin 
tribunals diferents.

● No deixeu la inscripció per l’últim dia.
● Llegiu la convocatòria per assegurar-vos que coneixeu tots els detalls.
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https://idcat.cat/


Dubtes i preguntes?
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