
 
 

CURS:  PREPARACIÓ  OPOSICIONS  FÍSICA  I  QUÍMICA 

ELABORACIÓ DELS TEMES  +  PRESENTACIÓ DE LA 
PROGRAMACIÓ I LES UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
(ACTUALITZAT AMB ELS CRITERIS DE LES OPOSICIONS 2019) 

 
 

OBJECTIUS DEL CURS 

1. Orientar en la elaboració dels temes (part teòrica) 

2. Familiaritzar-se amb els elements curriculars per tal d’elaborar una programació 

didàctica. 

3. Donar pautes per a l’elaboració de la programació i de les unitats didàctiques 

4. Elaborar i defensar unitats didàctiques. 

5. Adquirir destreses i estratègies per a la presentació de la programació i la unitat 

didàctica davant el tribunal. 

  
 
CONTINGUTS 

1. Estructuració dels temes i consells per a la seva elaboració. 

2. Programació didàctica. Elements principals. 

3. Unitats didàctiques. Elements que podrien contenir i propostes d’idees. 

4. Defensa pública d'una programació i una unitat didàctica. 

 
 

PROFESSORAT 
 

• Agustí Vergés Aguiló. Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de 

Barcelona. Professor de Física i química (Jubilat). Coordinador del Màster de 

Formació del professorat de la UIB en l'especialitat de física i química fins l’any 

2019. Des de 1992 ha treballat al grup FIPS de l'ICE de la UIB en temes de 

Currículum i Didàctica de les Ciències. 

 

• Iris Morey Serra. Graduada en Química per la Universitat de les Illes Balears. 

Funcionària de carrera de l’especialitat de Física i química des de 2018 amb plaça 

definitiva a l’IES Son Rullan. Professora de l’assignatura de “Investigació i 

innovació educativa” al Màster en Formació del Professorat de la UIB.  

 
 
 
 



 
 

LLOC, DATES I HORARI 
 

• Lloc:  es farà de forma telemàtica utilitzant la plataforma Google Meet. 
 

• Dates: 6 sessions de dues hores distribuïdes en els dies següents → 25/01/21, 
27/01/21, 01/02/21, 03/02/21, 08/02/21 i 10/02/21.  Horari: 18 a 20 h. 

                 
Més endavant, a aquells alumnes que estiguin interessats, se’ls hi revisarà la seva 

programació didàctica, i a més tindran la oportunitat de fer una defensa individual de la 

seva programació i d’una UD davant el professorat del curs (1 hora per alumne). 

 
 

 
INSCRIPCIÓ I QUOTA 
 
La inscripció s’ha de realitzar per telèfon (971775373), en horari de secretaria, o bé, per 

correu electrònic (secretaria@quimibal.org),  fins el 18 de gener de 2021 com a màxim. 

A més, s’haurà d’indicar el correu electrònic amb el qual es voldran seguir les sessions. 

 

Horari de la secretaria: dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9,00 h a 13,00 h, i dilluns 

de 16,00 h a 20,00 h. 

 
 

Quota d’inscripció: 

- Curs complet:  Col·legiats (120 €), Altres participants (180 €). 

- Només la segona part del curs (continguts núm. 1, 3 i 4) + la defensa individual: 

Col·legiats (100 €), Altres participants (150 €). 

- Només revisió de la programació i defensa individual davant el professorat del 

curs: Col·legiats (45 €), Altres participants (60 €). 

 

Per formalitzar la inscripció, s’ha d’enviar per correu electrònic el resguard d’ingrés en el 

compte de BANC SABADELL ES51-0081-1408-89-0001015905 en el qual s’indiqui el nom 

de l’inscrit/a i del curs. 

 
NOMBRE DE PLACES: El nombre màxim de places és de 20 i s’assignaran per rigorós 

ordre d'inscripció. 

 

El Col·legi de Químics es reserva el dret a cancel·lar el curs si el número d’inscrits no 

arriba al mínim per al desenvolupament normal del curs. En cas de cancel·lació, es 

retornarà l’import íntegre dels doblers abonats. 
* En cas de cancel·lar una inscripció s'ha de fer a secretaria@quimibal.org. Les retencions per despeses 
de cancel·lació seran del 20% de l'import de la inscripció, segons aquesta es comuniqui després de la data 
límit d'inscripció. 
 


