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Descripció
Curs de format setmanal  de preparació per EDUCACIÓ PRIMÀRIA  per a 

les oposicions 202 1 d’educació Primària .  

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

en el teu repte  de presentar -te a les oposicions 2021  de Primària . 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 . Per 

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

A més, aquest format incorpora 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 comença a l’Octubre  i acabarà al mes de Maig, sempre que el 

calendari d’oposicions segueixi les previsions.  

Es desenvolupa a partir d’una sessió setmanal de 2’5 hores  a través de la 

plataforma zoom. 

A més, al llarg del curs disposes de 4 sessions de coaching opositor  per 

ajudar-te a la millora integral  en el teu procés. Aquestes sessions les 

pots repartir al llarg dels mesos  sempre col·locant 2 sessions entre 

Octubre i Gener i 2 sessions entre Febrer i Maig. Es concertaran  

conjuntament amb el/la coach que t’acompanyi. Durant totes les 

sessions tindràs, evidentment, la mateixa persona de referència . 

També, cal destacar que el seguiment  del curs i materials es farà a través 

del Moodle d’OpenOps  que hem creat com a espai de col·laboració i 

treball. 

 

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. Gaudir d’un acompanyament continuat  en la preparació de les oposicions.  

2. Crear vincle col·laboratiu  amb el grup de treball. 

3. 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 i de relació  entre els seus elements. 

4. Aprofundir  i crear unitats didàctiques  o projectes  que responguin a un 

currículum competencial  en l’especialitat de Primària. 

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

casos. 

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

prova. 

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

8. Determinar fortaleses i debilitats  individuals davant del procés opositor.  

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

10. 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 

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 , 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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Sessions de 
tutorització/    

Coaching

COACHING OPOSITOR!

A OpenOps volem que gaudeixis d’una preparació integral. És per 
això, que una de les potencialitats d’aquest curs és que pots 
gaudir de 4 sessions de tutorització/coaching individual, 
impartida per un coach certificat en coaching professional.
Aquestes sessions 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 les pots repartir al llarg dels mesos sempre 
col·locant 2 sessions entre Octubre i Gener i 2 sessions entre 
Febrer i Maig. 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, allà 
on conviurem i on es 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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