
OPOSICIONS 

ALGUNES QÜESTIONS



Com s’accedeix a la funció pública? I en quina 
normativa es regula?
El Reial decret (RD) 276/2007, de 23 de febrer, recull el reglament d'ingrés en els cossos 
docents. Aquesta normativa, disponible en el Boletín Oficial del Estado, estableix que el 
sistema d'accés a la funció pública docent es realitza mitjançant un concurs oposició.

A més, cada comunitat autònoma regula l'accés en les diferents convocatòries partint del RD 
276/2007.

Qui convoca les oposicions?
El Ministeri d'Educació i Ciència publica al “Boletín Oficial del Estado” les convocatòries de 
Ceuta i Melilla. Cada comunitat realitza la seva pròpia convocatòria, amb les seves bases, que 
es publica en els seus respectius Butlletins subjectes a les disposicions marcades al RD 
276/2007. 



Què és un concurs d’oposició?
Procediment selectiu per accedir a la funció pública docent.

Consta de 2 fases
       OPOSICIÓ
Conjunt de proves 
escrites i orals.

   CONCURS
Valoració dels 
mèrits.

1. Permet provar  que es posseeixen 
els coneixements específics de 
l’especialitat a la que s’opta.

● Desenvolupament per escrit d’un 
tema.

● Prova pràctica  per a comprovar la 
formació científica i el domini 
d’habilitats tècniques 
corresponents a l’especialitat.

2.   Per comprovar l’aptitud pedagògica 
de l’aspirant i el seu domini de les 
tècniques necessàries per a l’exercici 
docent.
● Presentació de la programació 

didàctica.
● Preparació i exposició d’una 

unitat didàctica.

● Formació 
acadèmica.

● Experiència 
docent prèvia.



Quins requisits m’exigeixen per a participar en 
els procediments selectius?
• Cos de Mestres: títol de Mestre o títol de Grau corresponent.

• Cos de Professors d'Ensenyament Secundari: títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o títol de Grau corresponent o altres 
títols equivalents a l'efecte de docència.

• Cos de Professors Tècnics de Formació Professional, Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny: títol de Diplomat Universitari, 
Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de docència.

• Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques, Professors de Música i d'Arts Escèniques, Professors d'Arts Plàstiques i Disseny, 
Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes: títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, títol de Grau corresponent o altres títols 
equivalents a l'efecte de docència.

Exceptuant al cos de Mestres, la resta d'aspirants han d'estar en possessió del Màster de Capacitació Pedagògica. A més, en el cas de 
les Illes Balears, hauràs d’acreditar el coneixement de la llengua catalana.



Puc presentar-me en més d’una comunitat alhora?

Sí, sempre que compleixis els requisits de cada convocatòria i les dates d'examen no 

coincideixin. En cas de no aconseguir plaça, podries formar part de les bosses de 

personal interí de la teva especialitat.



Què és el barem?
La valoració dels diferents mèrits acreditats que s’aplicarà a qui hagi superat la fase 

d’oposició.

Els barems són públics.

Què faig si no estic d’acord amb el barem?
Quan es qualifica els mèrits es presenta un barem provisional i s’obri un termini de 
reclamacions.

Pots acudir al sindicat perquè t’orientin.



Qui forma el tribunal?
Els tribunals estan formats per funcionaris de carrera en actiu, amb un nombre imparell de 
membres, no inferior a cinc, i amb el mateix nombre de suplents com a mínim.

La majoria dels seus membres ha de ser titular de l'especialitat objecte del procés selectiu i 
s'ha de tendir a la paritat entre professores i professors.

Quina potestat té el tribunal?
Els tribunals són els únics òrgans competents per a la qualificació tècnica de la prova. És a dir, no 
cap la revisió de la nota que posa el tribunal per part de l'Administració ni de cap altre tribunal 
d'oposicions o de justícia.

Pots interposar una sol·licitud de recurs o reclamació davant el tribunal,  dins un termini limitat de temps.


