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Descripció
Curs de format setmanal  de preparació per a l’Etapa d’Educació Infantil  

per a les oposicions 202 1.  

L’objectiu principal  d’aquest curs és acompanyar -te de forma setmanal  

i continuada  en el teu repte  de presentar -te a les oposicions 2021  de la 

teva especialitat d’Educació Infantil . I tenim clar com fer -ho: enfocant  la 

preparació, a mesos vista, estimulant  el treball de creació  de la 

programació  per, mica en mica, anar ampliant el temps dedicat a la 

preparació de les proves A i B  del procés.  Tot això a  partir d’una 

metodologia proactiva , on t’ajudarem  a estimular les teves idees  i el 

material ja creat per tal de millorar el teu rendiment . Sempre  en el 

context que caracteritza la teva especialitat . 

Per nosaltres el punt de partida és el que tu vols crear.  

A més, tens incloses 4 sessions de tutorització /coaching  incorporad es 

en el mateix curs per acompanyar -te de forma integral .  

Sabem com ajudar -te! 

CREA EL TEU FUTUR
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Informació general 
El curs començarà la primera setmana d’Octubre i acabarà a finals de 

Maig. 

 

El curs es desenvolupa en format d’una sessió online setmanal, de 2h i 

30’ de durada a través de la plataforma Zoom a la que tindràs accés a 

través d’un enllaç que se’t farà arribar a través del teu formador/a. 

 

Amb l’objectiu d’oferir-te una preparació 360º, integral, s’inclouen              

4 sessions de tutorització/coaching per ajudar-te a treure el màxim 

rendiment del curs. Aquestes sessions es realitzen amb un/a coach 

certificat. 

Comunicació contínua a través de correu electrònic amb el formador/a. 

Resolució de dubtes, revisions, qüestions, a través de correu electrònic 

amb un compromís de resposta inferior a les 72 hores. 

 

Seguiment del curs i materials a través del Moodle d’OpenOps, un entorn 

d’aprenentatge i cooperació amb el grup senzill i pràctic. 

 

Aquest curs es realitzarà els dilluns* de 18h a 20:30h.    

*Els dies festius  la classe no es realitza. 

 

 

 

PER ARRIBAR MÉS LLUNY
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Objectius
1. Desenvolupar , estructurar i aprofundir en el treball de la programació , les 

seves orientacions i les activitats d’EA proposades. Establir un bon marc de 

justificació. 

2. Aprofundir  i crear unitats didàctiques  o projectes  que responguin al  

currículum  i a les seves capacitats plantejades en les àrees de coneixem ent. 

3. Establir una fórmula de resposta davant el cas pràctic . Preparar i simular els 

casos. 

4. Establir una fórmula de resposta davant la prova teòrica . Preparar i simular la 

prova. 

5. Cercar una fórmula d’estudi eficaç per a un/a mateix/a.  

6. Contextualitzar aquesta preparació en la pròpia  etapa. 

7. Identificar i gestionar els punts forts i punts de millora en el procés opositor . 

8. Preparar i simular  la presentació  i lectura de diverses parts del procés opositor . 

9. Gaudir de la preparació del procés estimulant la pròpia passió i significat 

personal. 

 

SABEM ON ANEM
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Què aprendràs

· El protagonista del curs ets tu  i per tant t’ajudarem a millorar encara mes la 

teva creativitat  i idees davant del procés.  

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

· Aprendràs mitjançant metodologies actives , àgils, modernes i eficaces.  

· Aprendràs a partir de tasques individuals, col·lectives i també cooperatives  

per tal d’arribar més lluny.  

· Guanyaràs en confiança  per afrontar el procés opositor.  

· Estaràs al dia  en tot el que fa referència al marc legislatiu  del procés i a la teva 

etapa i especialitat . 

· Reforçaràs  en la recerca de les teves bases teòriques . 

· Aconseguiràs justificar  el teu treball de forma competencial  i adequat a la teva 

especialitat. 

· Dominaràs el lèxic competencial  i de les capacitats , així com la seva estructura 

curricular. 

· Crearàs, reforçaràs o milloraràs unitats didàctiques  o projectes per a la teva 

programació. 

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

· Obtindràs claredat  en l’estructuració i preparació de la prova teòrica i pràctica. 

· Tindràs un model d’ estudi del temari adequat a les teves fortaleses.  

· Potenciaràs la teva part comunicativa  per afrontar les presentacions davant 

del tribunal.  

· En definitiva, augmentaràs el domini  sobre el desenvolupament del procés 

opositor a la teva especialitat.  

 

EL CAMÍ A L’ÈXIT
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Acompanyament 
Coaching

COACHING OPOSITOR!

Dins les potencialitats d’aquest curs  podràs gaudir de               
4 sessions de tutorització coaching individual, impartida per 
un coach certificat en coaching professional.
Tindran els objectius d’identificar els teus punts forts, 
d’ajudar-te a millorar el teu rendiment i de poder avançar en 
limitacions pròpies.
Aquestes sessions es duran a terme quan tu vulguis entre 
Octubre i Maig depenent de la disponibilitat, lògicament. Les 
sessions es realitzaran a través de la plataforma Zoom.
Un valor més a tot l’aprenentatge que estaràs fent durant les 
sessions online.
El coaching com a complement perfecte per acostar-te 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. O 
si  te l ’has perdut la puguis veure 
diferidament.

OpenOps moodle és l’entorn virtual, 
a l l à  o n  c o n v i u r e m  i  o n  e s 
desenvoluparà l’aprenentatge a nivell 
virtual. Grup classe, amb el teu 
formador o formadora de referència, 
eines, documents, fòrums, sessions 
grabades i molt més en un entorn 
senzill i fàcil d’usar. Tot en un sol lloc!



Inscripcions:

https://openops.cat/

+ info:

  info@openops.cat

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