
 
 

Temari Curs Oposicions Cos Mestres  
 
Objectius 
 

 Identificar i seqüenciar els elements que ha de contindre una programació didàctica.  

 Disposar dels procediments necessaris per a l'elaboració d'una programació didàctica.  

 Reconèixer diferents metodologies o models d'ensenyament aplicables en la docència amb 
la finalitat de donar resposta a la diversitat de l'alumnat.  

 Analitzar la importància dels diferents tipus d'avaluació com a referents per a la seua 
planificació en la programació didàctica.  

 Entendre i relacionar els elements bàsics que conformen una unitat didàctica.  

 Elaboració d'una unitat didàctica.  

 Justificar i situar els diferents apartats que estructuren una programació didàctica atès el 
marc legal legislatiu vigent.  

 Valorar la programació didàctica com a instrument per a millorar la nostra pràctica docent i 
l'èxit escolar.  

Continguts 
 

1.- El marc educatiu  

2.- La fonamentació legislativa: el currículum en l'Ensenyament de les etapes d’Educació 
Infantil i Educació Primaria.  

3.- Contextualització de la programació.  

4.- Les competències en la programació.  

5.- Els objectius de l'etapa vinculats a les matèries.  

6.- Els continguts.  

7.- La metodologia.  

8.- Recursos materials.  

9.- Mesures de resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat amb necessitat específica de 
suport educatiu o alumnat que requereix actuacions per a la compensació de les desigualtats. 

10.- L'avaluació.  

11.‐ Estructura de la unitat didàctica i exemple. 

 



 
 

HOMOLOGACIÓ: 

Aquesta activitat formativa està homologada per la Conselleria d'Educació amb un total de 30 
hores com s´indica a la RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica 
d’Educació i Formació Professional, on apareix la relació dels plans d’activitats proposats per 
les entitats colꞏlaboradores reconegudes en la formació del professorat a la Comunitat 
Valenciana, per al curs escolar 2021-2022, a les persones que es troben en els supòsits 
següents: 
 
a) El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no 
universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats 
per la Llei orgànica d'Educació. 

b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des 
dels quals es presten serveis tècnics de suport educatiu en els centres indicats en l'apartat 
anterior. 

c) Personal que haja finalitzat els graus i màster que condueixen a l'obtenció de la titulació 
docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la 
Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i aquest personal no represente més del 50% de 
participació en l'activitat. 

(ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que 
estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre 
de les activitats formatives.) 

El curs puntuarà per a les oposicions sempre que el Servei de Formació del Professorat 
emeta la corresponent diligència a temps suficient perquè entre en el termini marcat per 
la convocatòria d'oposicions. 

 

MÉS INFORMACIÓ:  formaciofeccoopv@pv.ccoo.es 

 


