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INDICACIONS PER A L’INICI DEL PROCÉS SELECTIU 
 
 
 
REALITZACIÓ DE LA PROVA ORAL I ESCRITA DE LES LLENGÜES OFICIALS A 
CATALUNYA PER A AQUELLES PERSONES QUE NO LES TENEN ACREDITADES, AIXÍ 
COM L’ACTE DE PRESENTACIÓ PREVIST EN LA RESOLUCIÓ EDU717/2020, DE 13 DE 
GENER, D’INGRÉS I ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT I ADQUISICIÓ DE 
NOVES ESPECIALITATS. 
 
La Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, va fer pública la convocatòria de concurs 
oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves 
especialitats (DOGC núm. 8042, de 15.01.2020). 
 
Com a conseqüència de la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19, es va dictar la Resolució  EDU/1233/2020, de 5 de juny, de modificació de la 
Resolució de convocatòria esmentada  (DOGC núm. 8150, de 09.06.2020), per la que, entre 
d’altres preceptes, es disposa la modificació de la base 6.1.1 de l'annex 1 de la Resolució 
EDU/17/2020, que va quedar redactada en els termes següents: 
 
“6.1.1 Inici del procediment selectiu 
El procediment selectiu comença el dia 4 de setembre de 2020, a les 16 hores, a la seu del 
tribunal assignat a cada aspirant, en què es realitza, amb caràcter previ, la prova 
d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la 
nacionalitat espanyola i la prova de coneixement de la llengua catalana. Aquest mateix dia 
s'han de fer públiques les qualificacions d'aquestes proves al tauler d'anuncis de la seu dels 
respectius tribunals. Els aspirants que no han de presentar-se a aquestes proves en aquesta 
data encara no comencen el procediment selectiu. 
 
Així mateix, amb una antelació mínima de dos dies hàbils a l'inici de les proves de la fase 
d'oposició, s'ha de fer públic en el tauler d'anuncis els elements o estris que en alguns casos 
ha de portar l'aspirant per a la realització de la part A de la segona prova (prova pràctica). 
 
El dia 5 de setembre de 2020, a les 10 hores, es realitza l'acte de presentació davant el 
tribunal assignat per a cada cos i especialitat i a continuació, si així ho determina la comissió 
de selecció respectiva, es pot iniciar la fase d'oposició dels procediments d'accés a un cos 
de grup superior i d'adquisició de noves especialitats. 
 
Per la situació sanitària actual i per afavorir l'acompliment de les mesures de seguretat i 
d'higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19, en cas 
necessari, els tribunals poden convocar als aspirants per a l'acte de presentació distribuïts 
en diferents franges horàries a partir del dia i l'hora d'inici establerta en aquesta resolució. La 
convocatòria amb la distribució dels aspirants es publicarà a la pàgina web del Departament 
d'Educació, educacio.gencat.cat, seguint la ruta: Professorat/Oposicions/ingrés i accés a 
cossos docents/convocatòria curs 2019-2020/Tauler de l'aspirant. Els aspirants hi podran 
accedir a la seva consulta amb el codi identificador que se'ls hi va proporcionar en el 
moment de formalitzar la sol·licitud de participació. 
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Si és necessària la distribució dels aspirants per franges horàries, el tribunal haurà de 
publicar la convocatòria, com a mínim, amb dos dies d'antelació al dia de l'acte de 
presentació. 
 
Per assistir a l'acte de presentació és necessari que els aspirants hagin estat declarats 
exempts de la realització de la prova d'acreditació de la llengua castellana per als aspirants 
que no posseeixin la nacionalitat espanyola i de la de coneixement de la llengua catalana, o 
hagin estat declarats aptes desprès de la realització de la prova. 
 
Els tribunals amb aspirants dels procediments d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb 
discapacitat inicien la fase d'oposició en data posterior a la de l'acte de presentació, amb 
l'inici de la primera prova. 
 
Els tribunals mixtos, que tenen aspirants de diferents procediments, fan el següent: els 
aspirants d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat comencen la fase 
d'oposició en una data posterior a la de l'acte de presentació, amb l'inici de la primera prova, 
i els aspirants dels procediments d'accés a un cos de grup superior i d'adquisició de noves 
especialitats, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, poden iniciar la fase 
d'oposició a continuació de l'acte de presentació. 
 
Si hi ha tribunals específics que només tenen aspirants del procediment d'accés a un cos de 
grup superior, a continuació de l'acte de presentació podran iniciar la fase d'oposició, si així 
ho determina la comissió de selecció respectiva. /.../”. 
 
El Departament de Salut, ha publicat en el DOGC núm. 8213, de 29.8.2020, la Resolució  
SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya. 
 
Per tal de garantir l’establert en l’esmentada Resolució en el marc del desenvolupament de 
la convocatòria, els tribunals han de seguir les següents indicacions:  
 
1.- Cada tribunal ha de citar un màxim de quinze aspirants per franges horàries de 30 
minuts, tenint en compte, per determinar l’ordre d’actuació, el procediment selectiu pel qual 
participen i dins d’aquest, l’actuació la inicien aquells el primer cognom dels quals comenci 
per la lletra E, de conformitat amb el que disposa la Resolució PDA/3532/2019, de 17 de 
setembre, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre 
d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2020. 
 
Es determina el nombre màxim de quinze persones per franja horària tenint en compte els 
indicadors d’anteriors procediments de selecció, respecte el percentatge de persones 
presentades en aquest acte. Amb tot: 
 
- Només poden accedir a l’interior del centre educatiu un màxim de deu persones per 

franja horària convocada. Cas d’haver-se presentat per aquesta franja més aspirants, 
aquests han de romandre a l’exterior del centre a l’espera de ser cridats, per l’ordre 
establert a l’apartat anterior, per a la presentació de la programació didàctica.  
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- És procurarà que el temps d’espera segui el mínim possible. Els aspirants han d’entrar 
seguint l’ordre establert, de forma individual, a l’espai establert pel tribunal per lliurar 
personalment  la programació didàctica. 

- Durant l’espera a l’interior del centre educatiu, cal mantenir les distàncies de seguretat 
entre els aspirants convocats. 

- Totes les persones aspirants han de portar en tot moment la mascareta posada i 
disposaran de gel hidroalcohòlic per netejar-se les mans a l’entrada i sortida del recinte. 

- Es recomana a totes les persones aspirants que no es personin al centre educatiu fins 
cinc minuts abans de la franja horària per la que han estat convocats. En qualsevol dels 
casos, sempre s’ha de mantenir la distància de seguretat. 

 
 
2.- És necessari que l’espai del centre habilitat pel tribunal per a la recollida de les 
programacions sigui un espai ampli, i és aconsellable que sigui exterior o d’àmplies 
dimensions i alçada de sostre, amb suficient ventilació. 
 
Per tal d’evitar la concentració de persones, en el cas de centres educatius que siguin seu 
de més d’un tribunal, cal habilitar accessos diferenciats pels aspirants de cada tribunal i que, 
tant els membres de cada tribunal com les persones aspirants utilitzin sales diferenciades i 
convenientment identificades amb rètols informatius per a la seva recepció. 
  
 
3.- En aquest acte només es procedirà a la recepció individual per part del tribunal de la 
programació didàctica. Tota la informació d’interès per l’aspirant, està disponible i 
actualitzada a la pàgina d’Internet: educació.gencat.cat/Professors/Oposicions/Ingrés i accés 
a cossos docents/convocatòria curs 2019-2020. 
 
Si els tribunals necessiten informar d’algun aspecte concret del desenvolupament de les 
proves a les persones aspirants, els hi poden donar en el mateix moment de la presentació 
de la programació, un escrit amb aquesta informació, que s’ha de publicar també a la web 
d’oposicions mitjançant el “Tauler de l’aspirant”, així com també al Tauler físic del centre 
educatiu. 
 
Com a mesura de seguretat i de protecció de la salut, per tal de facilitar al tribunal la 
consulta de la programació presentada en format paper que  estableix la convocatòria, es 
recomana a les persones aspirants que lliurin també al tribunal un llapis de memòria amb un 
exemplar electrònic de la mateixa programació didàctica. L’entrega d’aquest llapis és 
voluntària, no substitueix la presentació en format paper, i es retornarà el dia que realitzin la 
presentació i defensa de la programació i unitat didàctica. 
 
 
4. El penúltim paràgraf de la base 6.1.1 de l’annex 1 de la convocatòria, disposa que “l’acte 
de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, l’assistència a quest és obligada. En 
seran exclosos els qui no compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals 
degudament justificats i lliurament apreciats pel tribunal”.  
 
Tenint en compte la situació excepcional provocada per la pandèmia i per donar compliment 
a la Resolució SLT/2107/2020 de 28 d'agost, del Departament de Salut en el sentit que no hi 
poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades 
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o en quarantena per qualsevol motiu, i per tal de garantir la participació del major nombre 
possible de persones, no és imprescindible la presentació personal i s’admet que totes les 
persones aspirants puguin autoritzar a una altra persona que els representi per a la 
presentació de la programació pedagògica davant el tribunal. A aquests efectes, s’ha de 
complimentar el model annex d’autorització, que també està disponible en la pàgina 
d’internet del departament d’Educació. Aquest document, omplert, signat i amb fotocòpia 
dels documents oficials d’identificació (DNI, NIE o passaport), tant de la persona autoritzant 
com de la persona autoritzada, s’ha de presentar davant el tribunal, que ha de fer constar 
aquesta circumstància en l’acta corresponent. 
 
 
5.- El tribunal pot realitzar sessió doble si és necessari per garantir totes les indicacions dels 
punts anteriors.  
 
 
Tenint en compte l’excepcionalitat de la situació exposada, es recomana a les comissions de 
selecció i als tribunals únics, no iniciar la fase d’oposició a continuació de l’acte de 
presentació per aquells aspirants dels procediment d’accés a un grup superior o adquisició 
de noves especialitats. 
 
 
 
 
 
 
 
Director General de Professorat i 
Personal de Centres Públics 
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Annex 
 
MODEL D’AUTORITZACIÓ 
 
 
En/na  ...................................................................................., DNI ................................, 
aspirant en el procediment selectiu  per a l’ingrés i accés a cossos docents i adquisició de 
noves especialitats convocat per Resolució  EDU/17/2020, de 13  de gener, que participa 
per l’especialitat de............................................................................................ del cos de 
......................................................................................................................., amb domicili al 
carrer ..............................................................................., de la localitat de 
........................................................................................, codi postal .......................,correu 
electrònic ................................................................... i telèfon ............................ 
 
 
A U T O R I T Z O  
 
Al Sr/ a la Sra. .........................................................................., DNI ............................, per a 
la presentació el dia 5 de setembre de 2020 de la meva programació didàctica davant del 
tribunal de l’especialitat de ........................................................................................................ 
del cos de ........................................................................................., a la seva seu. 
 
S’aporta fotocòpia dels documents d’identificació oficials de la persona aspirant i de la persona 
autoritzada. 
 
 
(Lloc i data)   .................................................................. 
 
 
 
Persona aspirant Persona autoritzada 
 
 
 
 
 
Signatura Signatura 
Nom i cognoms  Nom i cognoms  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR./A PRESIDENT/A DEL TRIBUNAL  ...  DE   ................................................................. 
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