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Descripció

“L’ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL PER A LES TEVES OPOSICIONS ” és un 

producte d’ OpenOps  que oferim donant resposta a la voluntat de millora  

que bastants opositors i opositores teniu mesos abans de començar el 

procés.  

Aquest format  està dirigit  a qualsevol opositor o opositora  que vulgui 

plantejar la seva preparació  de forma individual . Igualment, és un format 

creat  també per a tots aquells i aquelles que teniu una situació  més 

minoritària o exclusiva : accés a cos superior , programació de cicles 

formatius , especialitats més minoritàries ... 

“L’ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL PER A LES TEVES OPOSICIONS ” té 

una estructura mensual, dins la qual es dona acompanyament online  a 

través del correu electrònic  i es realitzen 4 sessions online  a través de la 

plataforma zoom d’OpenOps , on es treballa en aquells aspectes a 

millorar.  

Si vols una ajuda continuada , mensual,  professional, sota una 

metodologia coaching  i individual  per seguir p otenciant el teu 

rendiment opositor  OpenOps  et pot ajudar.  

CREA EL TEU FUTUR
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Informació general 

Aquesta modalitat té una durada flexible, que dependrà de la teva 

voluntat. S’adequa a les teves necessitats  i té un format mensual . 

Es desenvolupa a partir de 4 sessions al mes telemàtiques individuals a 

través de la plataforma Zoom. Durant aquest mes també tens al teu 

abast un servei de resposta online de dubtes, revisions de parts de 

programació o proves A i B... Des d’OpenOps agafem el compromís que 

la resposta a les teves qüestions es farà abans de les 72h.  

Les sessions tenen una metodologia proactiva  encaminada a millorar la 

part més tècnica del teu treball així mateix com la part més de potencial 

del teu rendiment personal  a través de la fusió entre la tutorització i 

l’acompanyament  coaching. 

La informació que s’anirà enviant depenent de les necessitats es farà a 

través del correu electrònic o del moodle d’OpenOps . 

Les dates de les sessions s’agenden depenent de les necessitats 

mútues. Es pot jugar perfectament amb la col·locació d’aquestes 3 

sessions al llarg del mes. 

El pagament de l’acompanyament és mensual.  

L’acompanyament  es pot cancel·lar al finalitzar cadascun dels mesos.  

 

Tu ets l’autèntic/a protagonista d’aquest acompanyament individual . 

 

 

 

 

 
PER ARRIBAR MÉS LLUNY
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Objectius
1. Acompanyar-te de forma individualitzada , propera i professional  en el teu 

procés opositor.  

2. Acompanyar-te de forma flexible, adequada a les teves necessitats  dins el 

procés.  

3. Gaudir d’un servei  d’assessorament online ràpid, professional i àgil.  

4. Impulsar les teves idees i creativitat  en el teu procés de preparació en 

qualsevol de les parts de l’oposició. 

5. Dotar la programació d’una visió competencial  ja sigui a través de les 

orientacions metodològiques , les activitats d’EA  o de l’avaluació duta a terme. 

6. Aprofundir  en la presentació , desenvolupament  i justificació  de les unitats 

didàctiques, unitats de formació  o projectes  que responguin a un currículum 

competencial.  

7. Destacar elements a millorar en la programació . 

8. Posar en  valor els punts forts  i els valors més rellevants de la programació.   

9. Determinar fortaleses i debilitats  de la programació a tenir en compte per la 

seva defensa. 

 

SABEM ON ANEM
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Què et garantim

· El protagonista ets tu i, per tant, potenciarem el que tu vulguis 

aprofundir.   

· Escoltarem el que vols  fer i t’ajudarem a buscar la forma de fer -ho 

realitat. 

· Aprendràs a partir de la conversa amb la persona que 

t’acompanyi.  

· Potenciaràs   la teva creativitat i direcció , milloraràs el teu 

rendiment . 

· Guanyaràs en confiança  per afrontar el procés opositor.  

· Estaràs al dia  en tot el que fa referència al procés  opositor. 

· Reforçaràs  punts forts de la teva programació . 

· Aprofundiràs en la visió i model competencial . 

· Crearàs, reforçaràs o milloraràs unitats didàctiques  o projectes 

per a la teva programació.  

· Plantejaràs la teva programació  com un ens únic i estimulant.  

· Identificaràs els punts forts  de cara a la defensa de la 

programació davant el tribunal.  

 

EL CAMÍ A L’ÈXIT
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Com ho faràs?

L’ÈXIT A UN CLIC!

Sessions online en directe a través de la 
plataforma ZOOM.
Fàcil, agradable, des de casa. Només 
necessites una webcam i un micròfon per 
poder estar connectat. Rebràs un enllaç 
hores abans de l’inici de la sessió. Les 
sessions quedaran grabades perquè les 
puguis tornar a recuperar quan vuguis. 

A través del correu electrònic estarem en 
contacte per tal de concertar dates, 
possibles canvis, dubtes...
També es passarà documentació, 
respostes, propostes... a través d’aquest 
canal.

OpenOps moodle és l’entorn virtual, allà 
on trobarà tots aquells documents, 
presentacions o elements que durant les 
sessions s’hagin treballat.



Inscripcions:

https://openops.cat/

+ info:

  info@openops.cat

mailto:info@openops.cat
mailto:info@openops.cat
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