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 Num 173 IAC

Oposicions
Cos de professors d’ensenyament 
secundari (ESO i batxillerat)

AL Alemany 3

AN Anglès 87

CN Biologia i geologia 55

DI Dibuix 39

ECO Economia 20

EF Educació física 57

FI Filosofia 18

FQ Física i química 55

FR Francès 19

GE Geografia i història 75

GR Grec 8

LA Llatí 8

LC Llengua catalana i literatura 72

LE Llengua castellana i literatura 80

MA Matemàtiques 80

MU Música 35

PSI Orientació educativa 60

TEC Tecnologia 81

TOTAL (secundària eso+batxillerat) 852

  Cos de professors d’ensenyament secundari (FP)
501 Administració d’empreses 6

502 Anàlisi i química industrial 9

503 Assessoria i processos d’imatge personal 8

505 Formació i orientació laboral 22

506 Hoteleria i turisme 5

507 Informàtica 24

508 Intervenció sociocomunitària 26

510 Organització i gestió comercial 7

511 Organització i processos de manteniment de vehicles 8

512 Organització i projectes de fabricació mecànica 7

517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 9

518 Processos sanitaris 15

522 Processos i productes d’arts gràfiques 2

525 Sistemes electrònics i automàtics 4

TOTAL (secundària fp) 152

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

702 Cons. i rest. materials arqueològics 1

707 Dibuix artístic i color 3

708 Dibuix tècnic 2

709 Disseny d’interiors 2

712 Disseny gràfic 4

714 Edició d’art 1

715 Fotografia 1

716 Història de l’art 2

717 Joieria i orfebreria 1

720 Materials i tecnologia: disseny 1

721 Mitjans audiovisuals 1

722 Mitjans informàtics 1

TOTAL (arts plàstiques i disseny) 20

Cos de professors d’escoles oficials 
d’idiomes

190 Espanyol per a Estrangers 2

192 Francès 5

193 Anglès 21

195 Català 2

TOTAL ( professors d’escola oficial 
d’idiomes) 30



Cos de professors tècnics de formació 
professional

601 Cuina i pastisseria 11

603 Estètica 7

606 Instal·lacions electrotècniques 7

609 Manteniment de vehicles 17

611 Mecanització i manteniment de màquines 8

615 Operacions de processos 2

616 Operacions/equips producció agrària 2

618 Perruqueria 6

619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 9

620 Procediments sanitaris i assistencials 41

621 Processos comercials 5

622 Processos de gestió administrativa 9

625 Serveis a la comunitat 28

626 Sistemes de restauració 2

627 Sistemes i aplicacions informàtiques 32

628 Soldadures 2

629 Tècniques i procediments d’imatge i so 3

TOTAL (professors tènics de formació professional) 191

Exempcions de la formació
CAP, CQP, títol d’especialització 
didàctica.

Obtinguts abans de l’1 
d’octubre de 2009

12 mesos de docència impartida en 
el mateix nivell educatiu al qual et 
presentes a oposicions.

Abans de l’1 setembre 
de 2009.

Títol de mestre, diplomatura de 
professorat d’EGB.

Obtinguts abans de l’1 
d’octubre de 2009

Llicenciatura de pedagogia, de 
psicopedagogia, de ciències de 
l’activitat física i de l’esport (itinerari 
educació).

Títol superior de música (especialitat 
de pedagogia de la formació musical 
bàsica i general) i títol superior de dansa 
(especialitat de pedagogia de la dansa).

Llicenciat en psicologia de l’educació. 

Licenciat en psicologia de la 
intervenció social. Organitzacional i 
educativa.

Llicenciat en psicologia evolutiva i de 
l’educació.

Haver acreditat la superació de 180 
crèdits de pedagogia o psicopedagogia.

El Màster NO és obligatori per a les especialitats 
corresponents als següents cossos:

-Cos de Professors Tènics de Formació Professional
-Cos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny
-Cos de Mestres d’Arts Plàstiques i Disseny

El Departament d’Educació, al mes d’octubre, va 
fer la proposta de 3.290 places d’oferta pública a 
l’ensenyament secundari. 

Avui 7 de febrer, el Departament, malgrat reconèixer 
que aquestes places són necessàries, només n’han ofert 
un 30 %, la qual cosa implica que només hi hauran 
1.245 places d’oposicions per a la secundària. 

USTEC·STEs considera que aquesta retallada és 
totalment injustificada. El Departament al·lega 
restriccions pressupostàries i que la llei no li ho 
permet, però això no és més que una excusa, ja que 
aquestes places corresponen a professorat que ja està 
treballant i haurà de continuar treballant, per tant, no 
suposa cap increment.

Aquestes places són estructurals, de consolidació 
d’ocupació amb plena viabilitat en la planificació 
educativa i s’haurien de situar al marge de l’aplicació 
del 30% de la taxa de reposició que marca la Llei de 
PPGG de l’Estat per a l’any 2011. 

USTEC·STEs lamenta que en la primera Mesa Sectorial 

amb la nova conselleria no hagi estat possible cap 
negociació i que el Departament hagi imposat la 
retallada de places de les oposicions.

Considerem que aquesta mesura afecta negativament 
tot el personal interí i substitut que ja està treballant i 
que haurà de continuar-ho fent amb precarietat i sense 
estabilitat. Igualment és un perjudici pels centres que 
no poden consolidar la seva plantilla de professorat.

D’altra banda, aquesta és l’última convocatòria de 
la “transitòria LOE”, que facilita la incorporació a 
la funció pública del personal interí i substitut i, en 
conseqüència, USTEC·STEs exigeix a l’Administració 
que s’ampliï aquest termini fins que s’hagin ofert totes 
les places pactades. 

Finalment, aquesta mesura, feta pública en aquestes 
dates, és un greu perjudici per a totes aquelles 
persones que s’estaven preparant les proves de les 
oposicions, ja que se’ls redueix significativament la 
possibilitat d’obtenir una plaça.

Comencem malament.

El nou Departament d’Educació retalla,
de manera injustificada, les places d’oposicions


