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PROGRAMA FORMATIU 
 

ÀREES TEMÀTIQUES: 
 

- ELABORACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ I UNITATS DIDÀCTIQUES 
- CONTINGUTS CURRICULARS DE L’ENTORN EDUCATIU (AULA I CENTRE) 

▪ CURRÍCULUM. ORGANITZACIÓ i GESTIÓ PER NIVELLS. TRANSVERSALITAT 

▪ PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA. UNITAT DIDÀCTICA. APRENENTATGE COMPETENCIAL 

▪ OBJECTIUS D’APRENENTATGE. COMPETÈNCIES I CONTINGUTS 

- METODOLOGIA DIDÀCTICA. PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE  
▪ METODOLOGIA, ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES. TREBALL PER PROJECTES I ORGANITZACIÓ DE LA CLASSE 

▪ AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES. MOMENTS I FINALITAT. RÚBRICA I INSTRUMENTS 

▪ ALUMNES N.E.E. PLANS INDIVIDUALITZATS. EAP. T.E.I. 

▪ TUTORIA. COORDINACIONS. EQUIPS DOCENTS. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

▪ DIVERSITAT-INCLUSIÓ. MESURES DE SUPORT, ESPECÍFIQUES I ORDINÀRIES 

▪ CONVIVÈNCIA – MEDIACIÓ. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. PROJECTE 

- PLANTEJAMENT I SOLUCIÓ DE SUPÒSITS PRÀCTICS (exercicis) 

- SIMULACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA ELABORADA (Opcional)  
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ÀREES TEMÀTIQUES 
 
 
CONTINGUT 
El contingut es refereix a les Àrees temàtiques organitzades en “Mòduls”. 
 

 Interpretació normativa específica aplicada al desenvolupament del procés 
- Resolució Convocatòria Oposicions.  
- Norma relativa a Educació Primària (Decrets Ordenació, Diversitat, Inclusió…Ordre Avaluació, Rúbrica…). 
- Referències legals generals (LOE, LEC, LOMLOE, Protecció Dades…). 
- Projecte lingüístic, NOFC. Projecte Convivència... 

 
 Estructuració del Tema (No contingut específic) 

- Apartats. 
- Redacció. 
- Exposició davant el tribunal. 

 
 Elaboració de la Programació i Unitats didàctiques (mínim 6) 

-   Anàlisi dels elements constituents (paràmetres i variables). 
-   Determinació del model a ”construir”. 
-   Elaboració real i correcció (ref: pràctica docent). 
-   Supervisió i correcció. Seguiment i exposició (opcional) 

 
 Blocs temàtics del currículum escolar 

- Estructura i organització curricular.  
- Objectius i Competències. 
- Tractament de la Diversitat. 
- Escola Inclusiva. Alumnes n.e.e. i “Altes capacitats”. 

  
 

 Metodologia didàctica 
- Mètodes. Estratègies i Tècniques. 
- Organització de la classe.  
- Principis del procés E-A. 
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 Blocs pedagògico-didàctics 
- Coordinacions. 
- Avaluació. Instruments. 
- Plans Individualitzats (P.I.).  

- Tutoria. Orientació. 
-  Convivència. Mediació. 

 
 Supòsits Pràctics (Part pràctica de l’Oposició) 

   -    Plantejament i resolució d’exercicis i qüestions sobre l’organització i gestió de l’acció i activitat docent al centre i aula. Anàlisi i 
resolució de casos reals. 

 
 Exposició de la programació i unitat didàctica (Optatiu 3h) 

- Prova pilot de l’exposició oral.  
- Simulacions presencials de +-20 min.  
- Complement opcional a abonar a part de la temàtica troncal (+30€) 
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LA NOSTRA FORMACIÓ 
El disseny del nostre curs es fonamenta en l’eix central definit per l’elaboració de la Programació Didàctica amb les 

corresponents Unitats Didàctiques, la preparació per a la seva exposició “defensa” conjunta i la de cadascuna de les Unitats 

didàctiques que la conformen. 

Així mateix es treballen les estratègies de resposta dels diversos models de supòsits pràctics, així com l’enfoc global dels 

temes teòrics (estructura i desenvolupament). 

Es posa en disposició dels alumnes el campus virtual d’ESEP, per la realització de les classes programades i arxivar tots els 

documents de treball (mòduls, exercicis, consultes i assessorament). Als efectes del seguiment del curs. 

En les sessions es desenvolupen els temes a  partir de les idees clau del contingut de cada mòdul programat i s’executen els 

guions de suport d’acord al referent educatiu i formatiu i s’assessora col·lectivament i individualment en l’elaboració de la 

programació didàctica i unitats didàctiques corresponents.  

Les classes del curs són impartides per professors amb àmplia experiència en la preparació d’oposicions als cossos docents 
de  mestres i professors/es.  
 
OBJECTIUS 
 Identificar i analitzar les prescripcions de la convocatòria per gestionar les accions i activitats a realitzar al llarg del  
        procés d’oposicions. 
 Descriure i classificar les activitats docents per organitzar la gestió atenent la normativa educativa i de centre. 
 Elaborar un model específic  i document operatiu personalitzat de programació i unitats didàctiques  d’Educació 

Primària/Infantil  (nivell, cicle o etapa) i Formació Professional. 
 Aconseguir l’assoliment de les fortaleses de cada opositor en relació als coneixements, actitud i elements emocionals per  
        arribar a l’èxit. 
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QUÈ T’OFERIM A ESEP? 
 Modalitat: Semipresencial o Online en directe. (Campus virtual + Aules Físiques Barcelona

(semipresencial)).

 Hores totals: 15h + 3h Opcionals de simulació pràctica.

 Distribució d’una sessió (Orientatiu): 2 h Continguts Teòrico-aplicatius + 1h Resolució casos

pràctics.

 Índex del total d’hores:

o 5-7 hores d’elaboració de la programació didàctica i Unitats

o 8-10 hores de treball dels temes dels mòduls programats i estudi de casos o supòsits pràctics.

o Sessió “optativa”: Exposició de la programació i unitat didàctica (simulació de l’actuació

personal  davant el tribunal de l’oposició. Durada per persona + - 20’)

 Material lliurat: Entrega de tots els documents de suport i normes sobre els  mòduls temàtics

desenvolupats a nivell tècnic, pedagògic i normatiu, relacionats directament  amb la Programació

Didàctica , Temari i els Exercicis pràctics realitzats.

 Acció Tutorial: Seguiment personalitzat durant tot el curs.
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DIRECCIÓ DEL CURS 
 Salvador Soler Luz 
 Inspector emèrit d’educació (29 anys).

 Catedràtic de Física i Química.

 Enginyer Tec. Químic (Química Industrial) (UPC) i

Llicenciat en Ciències de l’Educació.
(Especialitat Orientació, Metodologia Didàctica i Avaluació (URV).

 Màster en “Qualitat  i Investigació en Educació”  (URV).

 Diplomat en “Estudis Avançats sobre Qualitat i Investigació
en Educació”  (URV).

 Postgrau en “Qualitat a l’Ensenyament Secundari”  (UPC).

 President de tribunals d’oposicions al llarg 24 anys.

 Formador d’equips directius de primària i secundària.

 Director i professor del curs intensiu de preparació per a
les oposicions de PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA - MESTRES
i PROFESSORS a Catalunya 2021.
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MATRICULACIÓ 
• PAGAMENT:

• Abonament total del curs troncal 180€ + 30€ opcionals per optativa de simulació 
pràctica.

• Compte ingrés: ES48 2100 1133 7202 0024 7154

• És imprescindible fer constar el Nom i cognoms i el NIF de la persona en la 
transferència.

• CONDICIONS DE MATRÍCULA:

• Omplir el formulari de matriculació online i realitzar l’abonament del curs.
• Enviar el comprovant de matrícula a cursos@esepdual.com.
• Només en cas d’anul·lació per part del centre ESEP es farà el retorn de l’import de la 

matrícula o de la part corresponent que s’hagi abonat.

• ENLLAÇ DE MATRICULACIÓ ONLINE:  https://bit.ly/35z2ZIa 
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 HORARI: 
Dissabtes de 10:30 a 13:30h. 

LLOC: 
Físic: C/ Vallespir-39. 08014 
Barcelona. Online: Campus Virtual 
ESEP (campus.esepdual.com)

CALENDARI: 
Inici: 17 d’Abril 2021 
Finalització: 15 de maig de 2021 



 
 
 

           ESEP, Escola Superior Ensenyaments 

Professionals 
 

ESEP desenvolupa el talent, fomenta l’esperit emprenedor i ajuda els estudiants i 
treballadors/es a dur a terme el seu projecte personal i professional. 

 
FORMACIÓ PER A OPOSICIONS 

 
 

 
93 852 86 70 

 
 

 
cursos@esepdual.com 

https://esepdual.com/ 




