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CONVOCATÒRIA OPOS
juny 2023 vs maig 2024

INSCRIPCIONS OBERTES

Fot-li canya a les opos amb els nostres cursos d’opos per a profes “en apuros”

Convocatòria estabilització 2023
àlies: Opos rares / light

Convocatòria ordinària 2024
àlies: Opos de sempre

Convocatòria Enllaç Enllaç

Novetats convocatòria Enllaç Pròximament

DADES TÈCNIQUES
Places totals cos de mestres 5.413 1.022

Dades inscripció 16/01 fins 10/02 de 2023 11/23 sortirà DOGC amb la info

Llista provisional admeses Març 2023 Màx. 1 mes després que finalitzi 
termini

Els mèrits compten fins… 10 de febrer 2023

Dates realització de proves A partir juny 2023

Presentació de mèrits Setembre 2023

Fase de pràctiques de l'01/09 al 15/12 de 2024 01/09 2025. Mínim 6 mesos

NORMES DEL JOC
Proves eliminatòries No Sí

Publicació criteris correcció Almenys 3 setmanes abans de l’inici de les proves

Què he de presentar UD / situació d’aprenentatge Programació + mínim 6 UD / S.A

Forma de presentació · PDF (amb signatura digital) 
· En paper

Núm. de fulls programació Extensió màxima 15 pàgines 35 fulls

Especificacions generals · Interlineat 1,5
· Arial 11
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Especificacions taules Arial 9 Arial 9

Núm. de fulls Annexos · 10 Annexos · 10 fulls (taules 9) 
· Doble cara

Guió en paper · 1 full a doble cara
· S’entrega en acabar

· 1 full a doble cara
· 1 per progr i 1 per UD
· S’entrega en acabar

Guió digital · 2 pantalles. Forma esquema
· S’entrega en acabar imprès

· 2 pantalles. Forma esquema
· 1 per progr i 1 per UD
· S’entrega en acabar imprès

Defensa UD a triar entre Només has de portar preparada 
una única UD 3 boles extretes a l’atzar

Temps de “tancada” No n’hi ha màx. 30 min

Distribució temps defensa
· 5 min de preparació
· 15 min UD o S.A
· 5 min preguntes tribunal

· 10 min programació
· 15 min UD o S.A
· 10 min preguntes tribunal

Prova pràctica (supòsit) No n’hi ha · Es llegeix
· 10 min preguntes tribunal

Núm. de boles dels temes · 4 boles PRI
· 3 boles resta

· 3 boles PRI
· 2 boles resta

Temps per fer el tema 2h

Es llegeix el tema? No

*Informació 
basada en la 
convocatòria 
publicada el 
27 i 30/12/2022
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