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Una vegada aprovat el nou Decret que regula l'ingrés a la funció pública docent, només falta que el Departament d'Educació convoqui la mesa sectorial corresponent per presentar a les
organitzacions sindicals la convocatòria d'oposicions d'enguany i posteriorment publicar-la al DOGC.
El Decret aprovat preveu un sistema d'accés transitori (pàgina 31) durant els anys d'implantació de la LOE i deixa un cert marge a les Administracions educatives convocants a l'hora
d'establir les puntuacions de les proves, determinar l'exercici de caràcter pràctic, establir com s'haurà de presentar i defensar la programació i establir informes que valorin el treball realitzat pel professorat interí/substitut.
En el moment en què es disposi d'informació de la convocatòria de Catalunya, USTEC·STEs convocarà les assemblees necessàries per informar al personal interí i substitut.
Per al 2007, els temaris seran els vigents fins ara, a més del nou temari de Primària.

Fase
d'oposició
Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5
punts per accedir a la fase de concurs.
La fase d'oposició constarà d'una única
prova estructurada en dues parts que no tindran caràcter eliminatori.
El tribunal només farà pública la nota final i
global de la prova.
Les Administracions educatives podran
establir informes que valorin els coneixements de l'aspirant sobre l'àmbit docent.
Puntuació global de la fase d’oposició :
60%

Part A
Desenvolupament per escrit
d'un tema .
Aquesta primera part es valorarà de 0 a 10 punts amb un
pes entre el 40% i el 60 % de
la qualificació final. Aquest
pes el determinaran les
Administracions educatives.

Part B
Comprovació de l'aptitud
pedagògica i el domini de
les tècniques necessàries
per a l'exercici docent.

Desenvolupament per escrit d'un tema elegit per l'aspirant, d'entre un número de temes extrets a l'atzar
pel tribunal, proporcional al número total de temes del temari de cada especialitat segons els següents criteris:
z Especialitas amb un número no superior a 25 temes: s'extrauran 3 temes.
z Especialitats amb un número superior a 25 temes i inferior a 51 temes: s'extrauran 4 temes.
z Especialitats amb un número superior a 50 temes: s'extrauran 5 temes.

B1

Presentació d'una programació didàctica corresponent a un
curs escolar. Les Administracions educatives establiran com
s'haurà de presentar i defensar la programació davant del tribunal.

B2

Preparació i exposició oral d'una unitat didàctica relacionada
amb la programació presentada. La persona aspirant elegirà el
contingut de la unitat didàctica d'entre tres extretes a l'atzar
per ella mateixa.
En el cas del professorat interí en actiu, les Administracions
educatives podran substituir aquest exercici per un informe
que a tal efecte, i a instància de l'aspirant, elaborin les esmentades Administracions, en el qual es valorin els coneixements
de l'aspirant en relació a la unitat didàctica. En aquest informe, que valorarà i qualificarà el Tribunal corresponent, haurà
d'acreditar-se, com a mínim, la concreció dels objectius d'aprenentatge de les unitats didàctiques, els seus continguts, les
activitats d'ensenyament i aprenentage que es plantegen a
l'aula i els procediments d'avaluació.

B3

En les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o
tècniques (Dibuix, Música, Tecnologia, Ensenyaments artístics i superiors de disseny, Cicles Formatius...) en aquesta
segona part s'incorporarà la realització d'un exercici de caràcter pràctic.
Les Administracions educatives determinaran les característiques i la duració d'aquest exercici.

Aquesta segona part es
valorarà de 0 a 10 punts
amb un pes entre el 40% i
el 60% de la qualificació
final. Aquest pes el determinaran les
Administracions educatives.

Fase de
concurs

Per poder accedir a la fase de concurs serà necessari haver aprovat la fase d'oposició.
Experiència prèvia: màxim 7 punts
Formació acadèmica: màxim 4 punts
Altres mèrits: màxim 2 punts
No es podran obtenir més de 10 punts per la valoració dels mèrits.

Puntuació global de la fase : 40%

Fase de
pràctiques

S'haurà de superar una fase de pràctiques d'una durada major a un trimestre i no superior a un curs escolar.

Cada un dels exercicis
d'aquesta segona part
(B.1, B.2 i B.3) es valorarà de 0 a 10 punts. Les
Administracions educatives determinaran l'ordre
en què podran realitzar-se
aquests exercicis i el pes
de les puntuacions de cada
un d'ells. En el cas que en
l'apartat B.2) l'aspirant
opti per l'informe de
l'Administració educativa,
aquest exercici no podrà
tenir un pes superior al
30% de la qualificació de
la fase d'oposició.

