Fitxa elaborada per l'Assessoria laboral i acadèmica
del Departament de Joventut
Actualització: Febrer 2022

TREBALLAR A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:
Coneix de prop el procés d'oposicions, què són, la tipologia i els principals
requisits d'accés.
A més, trobaràs informació ampliada sobre les convocatòries de borsa per
treballar com a personal docent.

Les oposicions són un procés de selecció per accedir als llocs de treball de
l'Administració pública. En general, aquest procés comporta una o diverses
proves i exàmens que tenen com a objectiu avaluar la competència dels
candidats/es per accedir a aquest lloc.

QUINES TIPOLOGIES D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EXISTEIXEN?
Quan parlem d'Administració pública no ens referim només als Ministeris; cal
tenir en compte que existeixen diferents tipus d'administracions:
●

L'Administració de l’Estat.

●

L'Administració autonòmica (Comunitats autònomes).

●

L'Administració local (Ajuntaments, Mancomunitats...).

●

Organismes internacionals.

QUINS SISTEMES DE SELECCIÓ EXISTEIXEN A L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA?
Oposició: consisteix en la realització de proves de capacitat, que poden ser
pràctiques i/o teòriques, per avaluar els coneixements del candidat.
Concurs: consisteix en la valoració dels mèrits aportats pel candidat.
Concurs-oposició: sistema on es realitzen proves de capacitat i s'avaluen els
mèrits.

QUINS GRUPS DE TITULACIÓ EXISTEIXEN A L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA?
És la classificació dels cossos o escales d'empleats públics segons la titulació
acadèmica requerida per accedir-hi i que es classifiquen de la manera
següent:
Grup A, dividit en dos Subgrups A1 i A2. Per a l'accés als cossos o escales
d'aquest grup s'exigirà estar en possessió del títol universitari.
Grup B. Per a l'accés als cossos o escales del grup B s'exigirà estar en
possessió del títol de Tècnic Superior de la formació professional.
Grup C. Dividit en 2 subgrups
●
●

Subgrup C1 (anterior Grup C): títol de batxillerat, FP de segon grau o
cicle formatiu de grau superior.
Subgrup C2 (anterior Grup D): títol de graduat en educació secundària
obligatòria, graduat escolar, FP de primer grau o cicle formatiu de grau
mitjà.

Agrupacions professionals (anterior Grup E): subgrup on no s'exigeix cap
titulació prevista al sistema educatiu.
Sense especificar: places on no s'especifica el grup o que plantegen dubtes
de classificació.
ATENCIÓ! Com a requisit de les oposicions, s’exigeix una titulació
mínima.

QUIN TIPUS DE RELACIÓ LABORAL TENEN ELS TREBALLADORS/ES
DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA?
Els tipus de personal es divideixen en 4 grups:
Funcionari/ària de carrera: Són persones que tenen una relació laboral fixa
amb l'Administració i han superat un procés selectiu per ocupar un lloc
determinat.
Funcionari/ària d’interinatge: Són aquells que, per raons expressament
justificades de necessitat i urgència, són nomenats, com a tals per a
l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera.
Personal laboral: És aquell que, mitjançant nomenament i no de forma
permanent, realitzarà funcions específiques, qualificades de confiança o
assessorament especial.

Personal eventual: El personal laboral de les Administracions públiques
presta serveis atribuïts en funció de la durada del contracte, sent aquest fix,
indefinit o temporal.

QUINS SÓN ELS REQUISITS GENERALS D’ACCÉS?
Per poder accedir a unes oposicions has de complir els requeriments
següents:
●

●
●

Tenir nacionalitat espanyola o, si ets d'un altre país europeu, pots
tenir accés a determinats sectors de l'Administració pública sempre que
posseeixis prou coneixements de castellà i, segons la comunitat on
vulguis treballar, també de la 2a llengua.
Tenir una edat mínima (normalment 18 anys) i, en alguns casos, una edat
màxima.
Estar en possessió del títol exigit, o en condicions d'obtenir-lo en la data
en què s'acabi el termini de presentació d'instàncies.

ON ES DONEN A CONÈIXER LES OPOSICIONS?
Els diferents llocs de treball s'ofereixen a través de convocatòries per a les
Administracions públiques, que es publiquen al Butlletí Oficial de l'Estat i en els
de les Autonomies i Províncies.
ALGUNES PUBLICACIONS OFICIALS ON VISUALITZAR LES CONVOCATÒRIES:

●

BOE

●

DOGC

●

DIBA

●

CIDO

●

Web de la Generalitat de Catalunya

●

Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

CONSELLS PER PREPARAR LES OPOSICIONS
●

Escull bé les oposicions a les quals et presentaràs

●

Aconsegueix el temari a través d’editorials, acadèmies... i busca material
addicional per preparar les proves com tests, simulacions d’examen i altra
informació relacionada amb el lloc de feina que vols exercir

●

Programa el temps d’estudi fins a la primera prova i reparteix els temes de
manera gradual per fer un estudi constant

●

Organitza’t el temps dissenyant un pla d’estudi mitjançant un calendari i
fes ús de noves tecnologies per ajudar a planificar-te

●

Marca un ritme i una rutina de treball diari, intenta que siguin les
mateixes hores cada dia

●

Valora els temps més i menys productius per destinar-los a preparar
diferents tipus d’estudi: estudiar el temari, preparar activitats, realitzar
esquemes...

●

És bo anar repassant cada 10 o 15 temes estudiats

●

Cuida la teva salut mental, reserva un dia o dos per descansar i realitza
alguna activitat física o d’oci que t’ajudi a desconnectar

●

Porta una alimentació equilibrada per mantenir l’energia, no et saltis
àpats!

●

Gestiona les teves emocions i construeix climes emocionals positius, et
permetrà estar motivat/ada i aprendre millor

●

Envolta’t de persones que et recolzin durant el procés

●

No et comparis amb ningú, cada persona porta el seu ritme

OFERTA PÚBLICA. ÀMBIT EDUCACIÓ.
Borses de Treball
Les borses de treball són una relació ordenada de persones candidates per a
cobrir, amb caràcter temporal, els llocs de treball dels centres i serveis educatius,
mentre no es produeixi la seva cobertura definitiva.
En general, aquestes borses s’obren i ordenen d’un curs a un altre, habitualment
abans de l’inici del curs escolar (convocatòria ordinària) o durant el curs, quan les
necessitats de contractació no poden ser ateses amb els candidats de la borsa
de treball constituïda (convocatòria extraordinària).
Existeixen diferents borses i cada borsa és independent i té les seves
peculiaritats en quant a accés i funcionament.
Borsa personal docent del Departament d'Educació
Borsa de treball de personal docent de l'Ajuntament de Barcelona.
Borsa de treball de personal d’administració i serveis (PAS) del Departament
d’Educació
Borsa del PAS i PAE municipal de centres educatius de l’Ajuntament de
Barcelona.

FAQS GÈNERIQUES SOBRE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
I.- Qui es pot presentar a un concurs-oposició?
Per poder presentar-te a unes oposicions has de complir els requisits que
podràs trobar en la mateixa convocatòria: formació, experiència professional,
nivell idiomàtic, competències digitals, nacionalitat... Tenint sempre en
compte que el termini segueix obert per poder presentar la teva sol·licitud.
II.- Hi ha algun cercador específic d’oposicions?
Totes les convocatòries públiques es donen a conèixer a través del portal web
del Centre d’Informació i Documentació Oficial.
III.- On puc trobar el temari de les oposicions?
Els temaris de les oposicions es poden trobar a les bases de convocatòria
generals i específiques i a la Llibreria de la Diputació.

FAQS ESPECÍFIQUES BORSA DOCENT ÀMBIT EDUCACIÓ
I.- Com es pot saber els ensenyaments que puc impartir amb la meva
formació?
És important conèixer quins ensenyaments podem impartir amb la nostra
titulació si volem accedir a un centre educatiu. En aquest enllaç podem fer la
consulta i veure quins ensenyaments podem impartir.

II.- Com puc acreditar el nivell C1 de català?
Les persones que han cursat l’ESO, BUP o Batxillerat a Catalunya i tenen més
de tres cursos de primària i/o cinc cursos entre ESO i Batxillerat a Catalunya
poden acreditar el C1 a qualsevol institut públic.
Si no, pots dirigir-te al Consorci de Normalització Lingüística (CNL) per
acreditar el nivell corresponent. Al següent enllaç pots consultar les
equivalències.

III.- On puc compulsar documents oficials? (Tenir en compte actual
inscripció en línia)
Pots compulsar documents oficials d’estudis al Consorci d’Educació de
Barcelona, a les Oficines d’atenció al ciutadà, a universitats i a la majoria
d’organismes públiques. També hi ha l’alternativa de compulsar-ho a través
d’aquest enllaç.

AL YOUTUBE INFOJOVEBCN PODEU VEURE LA JORNADA “TREBALLAR A
L’ADMINISTRACIÓ” SOBRE COM FUNCIONA EL CIDO, LES BORSES I LES
OPOSICIONS DINS DE L’ÀMBIT EDUCATIU.
A

MÉS,

TROBAREU

MOLTES

ALTRES SESSIONS SOBRE SORTIDES

ACADÈMIQUES I LABORALS, QUE DE BEN SEGUR US INTERESSEN!

NOTES

