Tribunal 01

CRITERIS DE CORRECCIÓ DE LA PROVA
DE LA FASE D’OPOSICIÓ

ESPECIALITAT
609

Tribunal : 01
Especialitat: MANTENIMENT DE VEHICLES

Primera prova : Part A

•

Desenvolupament de la prova pràctica
Part simultània de la prova: Durada màxima: 2’30 hores
El tribunal proposarà dues opcions de prova teòric-pràctica de les quals l’aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en:
La resolució d’exercicis.
Un test de coneixements teòrics-pràctics.
Un plantejament didàctic
Relacionats amb un dels àmbits de l’especialitat referits a l’annex 6 de la convocatòria
ENS/1814/2016.
Nota: La correcció de la part tipus test es realitzarà comptabilitzant 0’25 punts per cada
resposta correcta, 0 punts les respostes en blanc i – 0,125 punts les respostes
incorrectes. El qüestionari tipus test tindrà un pes del (80%) i la resolució d’exercicis d’un
(20%) de la part simultània.
El plantejament didàctic tindrà un pes del (20%) sobre la prova no simultània.
En la correcció d’aquesta part, el tribunal tindrà en compte :
El resultat de la prova.
El coneixement mostrat sobre l’ús de tècniques i equipaments.
La justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.
La justificació didàctica es pot 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 pel desenvolupament de l'activitat; els
recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.
El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats
instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització
del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la
resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

La puntuació total d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts i farà mitjà amb la part no simultània
de la prova tècnica al taller amb un pes del (50%).
Part no simultània de la prova: Durada màxima: 25 minuts
El tribunal proposarà dues opcions de les quals l’aspirant en triarà una.
Cadascuna de les dues opcions consistiran en una sèrie de proves pràctiques que l’aspirant
realitzarà de forma individual, relacionades amb un dels àmbits de l’especialitat indicats a
l’annex 6 de la convocatòria ENS/1814/2016.
En la correcció d’aquesta part, el tribunal tindrà en compte :
El resultat de la prova.
El procediment i metodologia de resolució amb una breu descripció dels passos seguits
en la realització.
El coneixement mostrat sobre l’ús de tècniques i equipaments.
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Aquesta part es valorarà entre 0 i 10 punts i farà mitjà amb la part del plantejament didàctic de
la prova simultània :
80% Proves pràctiques no simultànies.
20% Plantejament didàctic de la prova simultània
-

La puntuació total d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts i farà mitjà amb la
part simultània amb un pes del (50%).

La part A es valorarà amb una qualificació de zero a deu punts, tot tenint en compte els criteris
esmentats més amunt i tindrà un pes del 65% de la qualificació de la primera prova.

Primera prova : Part B
•

Desenvolupament escrit d’un tema triat per l’aspirant entre quatre triats a l’atzar pel tribunal dels
corresponents al temari de l’especialitat.

Durada màxima: 2 hores
En la correcció d’aquesta part, el tribunal tindrà en compte :
Adequació del contingut exposat al títol del tema escollit.
Nivell alt de contingut tècnic i/o científic.
Desenvolupament de totes les parts que componen el tema (d’acord amb el temari oficial).
Estructuració del tema.
Coherència argumental en la redacció.
Llenguatge clar i precís.
Aquesta part B es valorarà amb una qualificació de zero a deu punts, tot tenint en compte els
criteris esmentats més amunt i tindrà un pes del 35% de la qualificació de la primera prova.
Nota : Per superar cadascuna de les dues parts s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 2’5
punts a cadascuna d’elles i així, quan se superin, poder aplicar la ponderació corresponent. La
superació d’aquesta prova amb una puntuació mínima igual o superior a 5 permet a l’aspirant
passar a la segona prova.

Segona prova : Part A

•

Presentació i defensa d’una programació didàctica.

Durada màxima de l’exposició oral de la programació: 20 minuts
En la correcció d’aquesta part, el tribunal tindrà en compte :.
Cicles LOE
Adequació del contingut referit a la Formació professional inicial (LOE), de l’Annex 4, de
la convocatòria ENS/1814/2016.
Adequació al nivell del cicle formatiu.
Coherència en la seqüenciació de les UF.
Justificació de la distribució de les hores de lliure disposició entre les UF del mòdul.
Metodologia adequada al mòdul.
Adequació dels recursos i espais necessaris a la tipologia del mòdul.
Criteris de qualificació del mòdul a partir de les UF.
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Criteris de qualificació de les unitats formatives a partir dels resultats d’aprenentatge.

Es recorda als aspirants que hauran de lliurar la programació al tribunal en l’acte de
presentació el dia 27 de maig de 2017

Aquesta part es valorarà amb una qualificació de zero a deu punts, tot tenint en
compte els criteris esmentats més amunt i tindrà un pes del 30% de la qualificació
final de la segona prova.
Segona prova : Part B
Preparació, exposició i, si s’escau, defensa d’una activitat d’ensenyament aprenentatge
escollida entre tres extretes a l’atzar per l’aspirant, de la seva pròpia programació.
Durada màxima de l’elaboració de la unitat didàctica: 1
hora Durada màxima de l’exposició oral de la unitat
didàctica: 20 minuts Durada màxima per al debat
davant el tribunal: 5 minuts
En la correcció d’aquesta part, el tribunal tindrà en compte :

Cicles LOE
Adequació del contingut referit a la Formació professional inicial (LOE), de l’Annex 4, de
la convocatòria ENS/1814/2016.
Adequació de l’activitat d’ensenyament-aprenentatge al nivell del cicle formatiu.
Adequació dels recursos a l’activitat d’ensenyament-aprenentatge.
Adequació dels instruments i dels criteris d’avaluació a l’activitat d’ensenyamentaprenentatge.
Assignació d’una durada raonable a l’activitat d’ensenyament-aprenentatge.
Aquesta part B es valorarà amb una qualificació de zero a deu punts, tot tenint en compte els
criteris esmentats més amunt i tindrà un pes del 70% de la qualificació final de la segona prova..

Jaume Llovet
Barbero President
del tribunal 01

Cornellà de Llobregat, 16 de Maig de 2017

