PROVES PER A LA PROVISIÓ DE PLACES DE FUNCIONARIS DOCENTS
CONVOCATÒRIA
COS: 590 Professors ensenyament secundari
ESPECIALITAT: 506 Hoteleria i turisme
Tribunal Núm: 01

INFORMACIONS GENERALS
1.

Cal que l’aspirant presenti davant del tribunal, quan aquest el requereixi, el seu DNI - document
nacional d'identitat- (els que posseeixin la nacionalitat espanyola), o el document oficial
d'acreditació d'identitat en l'Estat d'origen (els que tinguin una altra nacionalitat).
L’aspirant haurà de deixar el document anteriorment esmentat sobre la taula, en un lloc visible,
durant tot l’exercici. El tribunal pot requerir els aspirants en qualsevol moment del procediment
perquè acreditin la seva identitat.

2.

Els aspirants convocats a cada prova hauran d'estar presents a l'hora i data fixada pel tribunal. En
seran exclosos els que no compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals degudament
justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

3.

Els aspirants que realitzin qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la realització dels exercicis,
podran ser exclosos del procediment selectiu pel tribunal.

4.

Les proves escrites es realitzaran exclusivament en bolígraf blau o negre. No es permès l'ús de
corrector –tippex- (en cas d’error caldrà ratllar el text erroni amb una sola línia i posar-ho entre
parèntesi).

5.

Per a la prova pràctica (Primera Prova part A) l’aspirant haurà d’utilitzar una calculadora no
programable i que no disposi de memòria extraïble. No es permetrà compartir el material.

6.

No es podran fer servir ni mòbils ni qualsevol altre dispositiu electrònic. El tribunal demanarà als
aspirants a l’ inici de les proves que apaguin el seu telèfon i el guardin. Tanmateix es demanarà que
no portin rellotge per evitar l’ús de rellotges amb dispositius electrònics a les proves escrites.
L’aula disposarà d’un rellotge analògic pel control del temps de les proves.

7.

L’aspirant no pot aixecar-se del lloc assignat per a les proves escrites sense autorització del
tribunal. S’entén que un aspirant renuncia al concurs d’oposició si abandona l’aula sense
autorització.

8.

Si l’aspirant necessita un certificat d’assistència a les proves, caldrà que ho sol·liciti en iniciar-se la
prova per tal que el secretari del tribunal li pugui facilitar abans de la finalització de la mateixa.

9.

En l'ordre d'actuació dels aspirants es té en compte el procediment selectiu pel qual participen i,
dins d'aquest, l'actuació la inicien aquells el primer cognom dels quals comenci per la S de
conformitat amb el que disposa la Resolució GAP/258/2016, d'1 de febrer, per la qual es dóna
publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants
en els processos selectius de l'any 2016, per a l’ ingrés a la funció pública de la Generalitat de
Catalunya.

10. La primera prova de la fase d’oposició es realitzarà mitjançant un codi identificatiu. Quan es detecti
proves amb noms, marques o senyals que puguin identificar a l’aspirant , la prova quedarà
invalidada. Durant la sessió de presentació s’explicarà el funcionament del codi autoadhesiu
d’identificació.
11. Les proves que resultin il·legibles poden ser invalidades.
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PROCEDIMENT D'INGRÉS LLIURE
D'acord amb el que s'estableix la base 5.11 de l'annex 1 de la RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de
juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l' ingrés i accés a la funció pública docent, el tribunal 01
de l'especialitat d’Hoteleria i Turisme fa públics els següents criteris de correcció.
PROVA DE CONEIXEMENTS DE LES DUES LLENGÜES OFICIALS DE CATALUNYA
Prova de caràcter eliminatori per acreditar el coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de
Catalunya –Castellà i Català -.
Criteris d’avaluació:
- Competència i domini d’estructures morfosintàctiques.
- Competència i domini del lèxic .
- Domini de l’expressió oral en la resolució de qüestions plantejades
Qualificació APTE O NO APTE.
Per a cadascuna de les llengües oficials l’aspirant realitzarà:
- Una prova escrita consistent en una redacció de mínim dues-centes paraules, a triar entre dos
temes proposats, relacionats amb la pràctica docent o aspectes didàctics de l’especialitat
corresponent, i respondrà a les qüestions proposades pel tribunal. Temps màxim 30
minuts/llengua.
- Una lectura de la redacció realitzada i haurà de conversar i respondre a les qüestions proposades
pel Tribunal. Temps màxim 15 minuts/llengua.
Les proves de llengua catalana i de llengua castellana són lliurades als tribunals per la Direcció General
de Professorat i Personal de Centres Públics.
FASE D’OPOSICIÓ:
La fase d’oposició consta de dues proves eliminatòries.
La qualificació corresponent a la fase d'oposició és la mitja aritmètica de les puntuacions obtingudes en
les proves d'aquesta fase, sempre que les dues hagin estat superades.
PRIMERA PROVA
La primera prova consta de dues parts: Part A (Prova Pràctica) i Part B (Prova Desenvolupament d’un tema)
que es valoren conjuntament.
Té caràcter anònim i s’identifiquen amb un codi alfanumèric autoadhesiu. Aquest codi es lliurarà en
iniciar-se la part A de la primera prova.
La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant passar a la segona prova.
Qualificació Primera Prova:
-

-

El total de la primera prova es valora de 0 a 10 punts.
Per superar aquesta primera prova els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima igual o
superior a cinc punts, essent aquest el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les
parts A) i B), ponderades de la següent manera:
-La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 65% de puntuació del total de la prova.
-La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 35% de puntuació del total de la prova.
Per superar cadascuna de les dues parts s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 2,5 punts a
cadascuna d'elles.
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PRIMERA PROVA – Part A (Prova Pràctica)
Criteris d'actuació Part A
•
•

•

•
•

L’aspirant disposa d’un màxim de 3 h per a la realització de la part A .
En iniciar-se la prova el tribunal li facilitarà un sobre amb les etiquetes autoadhesives
identificatives i explicarà el procediment a seguir.
L'aspirant haurà d'enganxar a cada full de la prova una de les etiquetes autoadhesives que
conté el codi d'identificació de l'aspirant. S’invalidarà qualsevol exercici escrit que inclogui
noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant, així com aquell que
resulti il·legible.
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l’aspirant en triarà una.
Aquesta prova consistirà en la resolució d’exercicis i supòsits pràctics que englobaran tots
els àmbits de l’especialitat d’Hoteleria i Turisme que s’especifiquen en l’Annex 6 de la
resolució, així com el plantejament i anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenentatge.

Criteris d’avaluació - Part A
-

Resultat obtingut en els exercicis pràctics o supòsits.
Aplicació i domini de les habilitats instrumentals o tècniques de l’especialitat manifestades.
Aplicació dels coneixements científics de l’especialitat.
Plantejament , estructura i procediment adequat seguit per cada aspirant.
La capacitat de l’aspirant en referència a l’organització del treball, la gestió del temps,
l’adaptació a les característiques de l’alumnat.
L’aplicació de les normatives i reglamentació vigents relacionades.
La resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
La justificació didàctica i adaptació a l’entorn docent.

PRIMERA PROVA – Part B (Desenvolupament d’un tema)
Criteris d'actuació - Part B
•
•

•

•

L’aspirant disposa d’un màxim de 2 h per a la realització de la part B .
En iniciar-se la prova el tribunal li facilitarà un sobre amb les etiquetes autoadhesives
identificatives i explicarà el procediment a seguir.
L'aspirant haurà d'enganxar a cada full de la prova, una de les etiquetes autoadhesives que
conté el codi d'identificació de l'aspirant. S’invalidarà qualsevol exercici escrit que inclogui
noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant, així com aquell que
resulti il·legible.
L’aspirant haurà de desenvolupar per escrit un tema d’entre les 4 opcions triades a l’atzar
del temari de l’especialitat pel tribunal.

Criteris d’avaluació - Part B
-

Demostració dels coneixements teòrics sobre el tema seleccionat.
Rigor científic, argumentació i terminologia utilitzada.
Marc teòric de referència.
Estructuració, organització, capacitat de síntesi i coherència.
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SEGONA PROVA
Criteris d'actuació
•

•

Els aspirants han de lliurar una programació didàctica corresponent a l’especialitat docent al
tribunal en l'acte de presentació. Si l'aspirant no presenta aquesta programació s'entén que
renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d'aquest moment se'n
puguin derivar.
L’aspirant haurà de presentar i defensar davant del tribunal, en la data i hora en què sigui convocat
a aquest efecte, un cop superada la primera prova de la fase d’oposició.
Preparació:
• L’aspirant disposa d’una hora per a la preparació de l’ exposició d'una activitat
d'ensenyament-aprenentatge.
• L'aspirant triarà una activitat d'ensenyament-aprenentatge, entre tres extretes a l'atzar per
ell mateix, de la seva pròpia programació.
• L'aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú que ha de portar ell
mateix.
• No està permesa l’entrada d’ordinadors personals ni dispositius electrònics de cap tipus, ni
accessoris vinculats a aquests.
• El tribunal cedirà a l’aspirant un ordinador sense connexió amb l’exterior. El tribunal no es
farà responsable del correcte funcionalment dels elements externs aportats per l'aspirant.
Exposició i defensa
• L'exposició i defensa es realitza en sessió pública.
• L'aspirant disposarà d'un període màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la
programació, l’exposició d’una activitat d’ensenyament-aprenentatge i posterior debat
davant el tribunal .
• L'aspirant podrà utilitzar un exemplar de la programació i el material auxiliar que consideri
oportú, aportat per ell mateix, així com un guió que no pot excedir d'un foli i que haurà de
lliurar al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.
• El tribunal cedirà, a petició de l’aspirant, un ordinador i un projector per a complementar
l’exposició. S’entén que en cap cas es podrà utilitzar com a guió.

Qualificació Segona Prova
-

Aquesta segona prova es valora globalment de zero a deu punts.
Per a la seva superació els aspirants han d'obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.
La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant passar a la fase de concurs.
Per aquells aspirants que superin la segona prova, la ponderació a aplicar en la Fase d’Oposició
serà 50% primera prova i 50% segona prova.

Criteris d’Avaluació Segona Prova
Es tindran en compte aspectes formals d’organització del contingut de l’exposició, correcció lingüística,
eficàcia i capacitat comunicativa, capacitat d’anàlisi i crítica, planificació i adequació al context, entre
d’altres.
SEGONA PROVA – Part A (Presentació i defensa oral d’una programació didàctica).
L’aspirant haurà d’ajustar la seva programació al que estableixen els requisits de la Resolució
RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i
accés a la funció pública docent.
- Estructura, presentació i contextualització prèvia de la programació.
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- Ajustament i justificació de la programació al perfil professional del títol.
- Coneixement i desenvolupament de les funcions professionals reflectides en la
programació.
- Planificació, organització i estructuració adequada i coherent dels objectius;
competències professionals; la distribució temporal i seqüenciació; les capacitats o els
resultats d'aprenentatge que es desenvolupen; i criteris de qualificació.
- Connexions amb altres crèdits o mòduls professionals relacionats i transversalitat.
- Desenvolupament d’orientacions i descripció de activitats d’ensenyament-aprenentatge;
metodologia didàctica; contextualització dels resultats d’aprenentatge, continguts i
criteris d’avaluació i qualificació, així com les estratègies de seguiment de
l’aprenentatge, atenció a la diversitat i especificació de recursos i espais didàctics.
SEGONA PROVA – Part B (Presentació i exposició oral d’una activitat d’ensenyamentaprenentatge).
-

Concreció dels objectius i justificació en relació al perfil professional del cicle formatiu.
Contribució a l’assoliment dels objectius.
La ubicació de l'activitat d’ensenyament-aprenentatge en la Unitat Formativa (UF).
La contextualització i rellevància dels continguts.
Intervenció didàctica adient a les característiques del grup i atenció a les necessitats
individuals dels alumnes .
Intervenció didàctica amb varietat de recursos i materials curriculars.
La relació amb els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.
Previsió de criteris adaptats a diversitat dels alumnes.
La concreció de les activitats i instruments d’avaluació i la aplicació dels criteris
d’avaluació previstos.
Presa de decisions de millora a partir de l’anàlisi de resultats.
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PROCEDIMENT D'ACCÉS A COSSOS DOCENTS DE GRUP SUPERIOR
-

D'acord amb el que s'estableix la base 5.11 de l'annex 1 de la RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de
juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l' ingrés i accés a la funció pública docent, el tribunal 01
de l'especialitat d’Hoteleria i Turisme fa públics els següents criteris de correcció.
El desenvolupament de les proves s'ajustarà al que estableix la Resolució de 18 de juliol i la resta de
normes que li són d'aplicació, recollides en la base 1.2 i 6.5 de la convocatòria .
FASE D’OPOSICIÓ:
Els tribunals qualifiquen aquesta prova de zero a deu punts.
Per a la seva superació cal obtenir una puntuació mínima de cinc punts.
Les puntuacions corresponents a les parts 1 i 2es realitzarà de la següent manera:
-La part 1) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 50% de puntuació del total de la prova.
-La part 2) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 50% de puntuació del total de la prova.
Per superar cadascuna de les dues parts s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 2,5 punts a cadascuna
d'elles.
Part 1 - Preparació de l'exposició oral d'un tema de l'especialitat.
•
•
•
•
•

L’aspirant disposa de màxim dues hores per a la preparació del tema.
L’aspirant podrà triar d’entre 9 temes escollits a l’atzar pel tribunal del temari de
l’especialitat si existeix concordança entre la titulació acadèmica amb la qual es participa i
l’especialitat a la qual aspira. ( en cas contrari s’escollirà entre 8 temes).
L'aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú que ha de portar ell
mateix.
No està permesa l’entrada d’ordinadors personals ni dispositius electrònics de cap tipus, ni
accessoris vinculats a aquests.
El tribunal cedirà a l’aspirant un ordinador sense connexió amb l’exterior. El tribunal no es
farà responsable del correcte funcionalment dels elements externs aportats per l'aspirant.

Criteris d'actuació - Part1
•
•
•
•

L'exposició oral i defensa d’un tema de l’especialitat es realitza en sessió pública.
L'aspirant disposarà d'un període màxim de 45 minuts per a la exposició del tema davant el
tribunal.
L'aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú que ha de portar ell
mateix, així com un guió que no pot excedir d'un foli i que haurà de lliurar al tribunal en el
moment de finalitzar l'exposició.
El tribunal cedirà, a petició de l’aspirant un ordinador i un projector per a complementar
l’exposició. S’entén que en cap cas es podrà utilitzar com a guió .

Criteris d’avaluació Part 1
-

Rigor científic, argumentació i terminologia utilitzada.
Marc teòric de referència.
Estructuració, organització, capacitat de síntesi i coherència.
Demostració dels coneixements teòrics sobre el tema seleccionat.
Es tindran en compte aspectes formals de correcció lingüística, eficàcia i capacitat
comunicativa, capacitat d’anàlisi i crítica, planificació i adequació al context, entre d’altres.
La contextualització, ubicació i rellevància dels continguts .
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-

-

-

Contextualització i estructuració adequada i coherent dels objectius; competències
professionals; la distribució temporal i seqüenciació; les capacitats o els resultats
d'aprenentatge que es desenvolupen; i criteris de qualificació.
Descripció de les activitats d’ensenyament-aprenentatge; metodologia didàctica;
contextualització dels resultats d’aprenentatge, continguts i criteris d’avaluació i
qualificació, així com les estratègies de seguiment de l’aprenentatge, atenció a la diversitat
i especificació de recursos i espais didàctics.
La relació amb els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.
La concreció de les activitats i instruments d’avaluació i la aplicació dels criteris d’avaluació
previstos.
Presa de decisions de millora a partir de l’anàlisi de resultats.
Connexions amb altres crèdits o mòduls professionals relacionats i transversalitat.

Part 2 – REALITZACIÓ D'UN EXERCICI DE CONTINGUT PRÀCTIC PROPI DE L'ESPECIALITAT
Criteris d'actuació – Part 2
•

•
•

L’aspirant disposa d’un màxim de 3 h per a la realització de la part 2 .
El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les que l’aspirant en triarà una.
Aquesta prova consistirà en la resolució d’exercicis i supòsits pràctics que englobaran tots
els àmbits de l’especialitat d’Hoteleria i Turisme que s’especifiquen en l’Annex 6 de la
resolució, així com el plantejament i anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenentatge.

Criteris d’avaluació - Part 2
-

-

Resultat obtingut en els exercicis pràctics o supòsits.
Aplicació i domini de les habilitats instrumentals o tècniques de l’especialitat manifestades.
Aplicació dels coneixements científics de l’especialitat.
Plantejament , estructura i procediment adequat seguit per cada aspirant.
La capacitat de l’aspirant en referència a l’organització del treball, la gestió del temps,
l’adaptació a les característiques de l’alumnat.
L’aplicació de les normatives i reglamentació vigents relacionades.
La resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
La justificació didàctica i adaptació a l’entorn docent.
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