FASE D’OPOSICIÓ
La fase d’oposició constarà de dues proves eliminatòries. La Conselleria d’Educació establirà l’ordre i les parts de
les proves, com també la durada. La qualificació serà la mitjana aritmètica de les dues proves.

1. Prova de coneixements específics
Aquesta prova té com a finalitat la demostració dels coneixements específics de l’especialitat docent a la qual
s’opta. Consta de dues parts que es valoraran conjuntament. Aquestes parts són:
- Part A: Prova pràctica
Per comprovar que els candidats tenen la formació científica i el domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a la qual opten.
- Part B: Desenvolupament d’un tema
Desenvolupament d’un tema per escrit que l’aspirant elegirà entre els temes del temari que el tribunal triï a
l’atzar. El nombre de temes extrets pel tribunal serà:
 2 temes, si el temari no té més de 25 temes
 3 temes, si el temari té entre 26 i 50 temes
 4 temes, si el temari té més de 50 temes
Podeu consultar els temaris actualitzats que s’han d’estudiar a stei.cat/publica/temaris
Valoració de la prova
- La prova es valorarà de 0 a 10 punts. Cada part de la prova (A i B) haurà de puntuar com a mínim 3 punts
dels 10 en total. Correspon a la Conselleria d’Educació determinar què valdrà finalment cada part.
- Per superar la prova, l’aspirant haurà de treure una puntuació mínima de 5 del total de la prova. Aquesta
puntuació serà la suma de les puntuacions de les parts A i B.
- Pel que fa a la valoració de les parts A i B, l’aspirant haurà de treure una puntuació igual o superior al 25%
de la puntuació assignada a cada part.

2. Prova de la programació i la unitat didàctica
Aquesta prova és per comprovar que l’aspirant té aptitud pedagògica i que domina les tècniques necessàries per a
l’exercici docent. També té dues parts:
- Part A: Presentació d’una programació didàctica
 La programació farà referència al currículum d’una àrea, matèria o mòdul relacionats amb l’especialitat
per la qual es participa i correspondrà a un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en què el professor d’aquesta especialitat tingui competència docent atribuïda1.
 S’hi hauran d’especificar els objectius, continguts, criteris d’avaluació, metodologia i l’atenció als alumnes
amb necessitats específiques de reforç educatiu.
 La Conselleria d’Educació de les Illes Balears establirà les característiques de la programació i com i quan
s’ha de presentar i defensar.
- Part B: Preparació i exposició d’una unitat didàctica
 La unitat didàctica podrà ser de la programació presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari
oficial de l’especialitat. En el primer cas l’aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix de la seva pròpia programació i, en el segon cas, l’aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica d’un tema d’entre tres, extrets a l’atzar per ell mateix, del temari oficial de
l’especialitat.2
 En l’elaboració de l’esmentada unitat didàctica s’hauran de concretar els objectius d’aprenentatge, els
continguts, les activitats d’ensenyament i aprenentatge que s’han de presentar a l’aula i els seus procediments d’avaluació.
 Per preparar i exposar la unitat didàctica, l’aspirant podrà emprar el material auxiliar que consideri oportú
i que haurà d’aportar ell mateix. També podrà tenir un guió o equivalent que s’haurà de lliurar al tribunal al
final de l’exposició.
Valoració de la prova
- La prova de la programació i la unitat didàctica es valorarà globalment de 0 a 10 punts. Per superar la
prova, l’aspirant haurà de treure una puntuació igual o superior a 5.
Altres especificacions
- Les proves de les especialitats d’idiomes moderns s’han de desenvolupar en l’idioma corresponent.

FASE DE CONCURS (Màxim 10 punts)
Només podran passar a la fase de concurs els aspirants que hagin superat les dues proves de la fase d’oposició.
La Conselleria d’Educació ha d’aprovar el barem definitiu que s’aplicarà en aquest apartat. En qualsevol cas, el
barem que s’apliqui haurà de complir, entre d’altres, aquesta estructura i normes d’assignació de puntuacions:

1. Experiència docent prèvia (Màxim 5 punts)
1.1 Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos al qual opta l’aspirant, en centres públics: 1 punt
1.2 Per cada any d’experiència docent en especialitats de cossos diferents al qual opta l’aspirant, en centres
públics: 0’5 punts
1.3 Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos
al qual opta l’aspirant, en altres centres: 0’5 punts
1.4 Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l’impartit pel
cos al qual opta l’aspirant, en altres centres: 0’25 punts

2. Formació acadèmica (Màxim 5 punts)
2.1 Expedient acadèmic (sempre que el títol al·legat sigui dels que s’exigeixen amb caràcter general). La convocatòria podria assignar un màxim d’1’5 punts a aquest subapartat.
2.2 Postgraus, doctorats i premis extraordinaris
2.2.1 Certificat-diploma acreditatiu d’Estudis Avançats, títol oficial de màster, suficiència investigadora
o equivalent, si no són requisit: 1 punt
2.2.2 Títol de doctor: 1 punt
2.2.3 Premi extraordinari de doctorat: 0’5 punts
2.3 Altres titulacions universitàries
2.3.1 Titulacions de primer cicle diferents a l’al·legada com a requisit: 1 punt per cada una
2.3.2 Estudis corresponents al segon cicle diferents a l’al·legada com a requisit: 1 punt per cada segon cicle
2.4 Titulacions de règim especial i formació professional específica
Les titulacions atorgades per Escoles Oficials d’Idiomes, Conservatoris Professionals i Superiors de Música i Escoles
d’Art, i també la formació professional específica, sempre que no hagin estat al·legades com a requisit d’ingrés i
que tampoc hagin estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat, es valoraran així:
a. Per cada títol professional de Música o Dansa: 0’5 punts
b. Per cada certificat de nivell avançat o equivalent d’Escoles Oficials d’idiomes: 0’5 punts
c. Per cada títol superior d’Arts Plàstiques i Disseny: 0’2 punts
d. Per cada títol superior de Formació Professional: 0’2 punts
e. Per cada títol de Tècnic Esportiu Superior: 0’2 punts
La Conselleria d'Educació podria incloure altres mèrits. Entre d'altres, els cursos de formació permanent, mèrits
artístics, etc. (Màxim 2 punts)

VALORACIÓ GLOBAL
Per obtenir la puntuació global es farà de manera ponderada assignant dos terços a la fase d’oposició i un terç a la
fase de concurs.

Atenció!
Aquesta guia bàsica fa referència al sistema d'ingrés lliure. Trobareu informació referent als altres tipus d'oposicions docents (accés de funcionaris a cos superior, accés al cos de catedràtics, accés al cos d'inspectors,
accés de funcionaris a cossos del mateix grup i nivell de complement de destí, adquisició de noves especialitats)
a stei.cat/publica/oposicions
També podeu contactar amb l'STEI per qualsevol dels canals habituals.
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Els aspirants al cos de professors de secundària podran fer la programació d’ESO, Batxillerat o cicles formatius
En les especialitats pròpies de la formació professional específica, tant del cos de professors de secundària com del cos de professors tècnics
d’FP, la unitat didàctica podrà referir-se a unitats de treball. En aquest cas s’ha de relacionar amb les capacitats terminals associades a les
unitats de competència corresponents pròpies del perfil professional en qüestió.
En les especialitats de psicologia i pedagogia del cos de secundària i en la de serveis a la comunitat del cos d’FP, els aspirants podran optar
per desenvolupar un programa d’intervenció en un centre escolar o en un equip d’orientació educativa i psicopedagògica.

