FASE D’OPOSICIÓ EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS D’ACCÉS A UN COS
DE GRUP SUPERIOR
CRITERI DE CORRECCIÓ: (501) ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
Prova de la fase d’oposició:
La fase d’oposició consisteix en la superació d’una prova única que consistirà en
l’exposició oral i en sessió pública d’un tema triat per l’aspirant d’entre vuit escollits
a l’atzar pel tribunal, dels corresponents al temari. Si existeix concordança entre la
titulació acadèmica amb la que es participa i l’especialitat d’administració d’empreses,
el tema serà escollit per l’aspirant d’entre nou escollits a l’atzar pel tribunal. També
s’incorporarà la realització d’una prova pràctica, a triar entre dues opcions
proposades pel tribunal, de contingut propi de l’especialitat.
EXPOSICIÓ ORAL
A l’exposició del tema s’atendrà tant el coneixement sobre la matèria com als
recursos didàctics i pedagògics dels aspirants.
El tribunal valorarà la visió dels trets fonamentals del tema triat, fent referència a la
relació del tema amb el currículum establert i, d’acord amb el cicle o curs lliurement
escollit, completarà l’exposició amb el plantejament didàctic del tema indicant, en
qualsevol cas, les competències, els objectius, continguts, activitats d’ensenyament,
aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu
desenvolupament.
Per a la preparació del tema l’aspirant disposarà d’un temps màxim de dues hores
durant les quals podrà consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de
connexió amb l’exterior. Per a l’exposició del tema es disposarà d’un temps màxim
de quaranta-cinc minuts i podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així
com un guió que no excedirà d’un foli i que lliurarà al tribunal en el moment de
finalitzar l’exposició. El material auxiliar que utilitzi l’aspirant l’haurà d’aportar ell
mateix.
El tribunal valorarà aquesta part en base als següents criteris de correcció:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’elaboració prèvia d’un esquema i/o índex del tema.
El rigor en el plantejament del tema.
El tractament dels aspectes més importants del tema triat.
L’ús correcte del vocabulari tècnic específic i la correcció en l’expressió escrita.
La claredat i ordre en l’exposició.
Ús d’exemples per a explicar determinats temes o conceptes.
La capacitat de síntesi.
Els autors i les ressenyes bibliogràfiques citats.
El grau de coneixement de la matèria.
La capacitat de relacionar el tema amb el currículum establert.
L’adequació del plantejament didàctic del tema.

PROVA PRÀCTICA
Realització durant un temps màxim de 3 hores, d’un exercici de caràcter pràctic que
permeti comprovar que l’aspirant posseeix la formació científica i el domini de les
habilitats instrumentals i tècniques corresponents a l’especialitat d’administració
d’empreses.
El tribunal proposarà dues opcions de les quals l’aspirant en triarà una. Cadascuna
de les dues opcions consistirà en el plantejament i/o anàlisi d’activitats
d’ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions
i/o resolucions d’exercicis i supòsits relacionats amb alguns dels àmbits de l’annex 6
de Resolució ENS/1814/2016.
Es valorarà la comprensió i el raonament fonamentat en relació a les qüestions
plantejades, i la precisió dels càlculs numèrics. Per tant, el tribunal valorarà aquesta
part en base als següents criteris:
•
•
•
•

El resultat de la prova.
El procediment seguit, l'ús correcte del vocabulari tècnic específic i la correcció
en l’expressió escrita.
Les capacitats instrumentals manifestades.
La interrelació de conceptes i la qualitat de l'argumentació i/o justificació
emprades.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i
didàctic. La justificació didàctica es podrà referir a la ubicació del contingut pràctic en
el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats
prèvies que ha de tenir l’alumnat; els recursos necessaris; els criteris i instruments
d’avaluació.
Finalitzada aquesta prova única (exposició oral i prova pràctica), el tribunal la
qualificarà de zero a deu punts i per a la superació de la prova de la fase
d’oposició caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els aspirants que la
superin passaran a la fase de concurs.
Barcelona, 11 de maig de 2017

El president

El secretari
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