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CRITERIS DE CORRECCIÓ. ASPIRANTS D’ACCÉS A UN COS DE GRUP 
SUPERIOR. 
 
Criteris comuns a totes les proves: 
 
Cal tenir present que les proves escrites han de poder ser llegibles pels membres del 
tribunal. 
 
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. 
 
La fase d'oposició consta d’una única prova amb dos exercicis, atès que l’especialitat 
està relacionada amb l'annex 6 de la resolució ENS/1814/2016 i inclou habilitats 
instrumentals o tècniques. La prova incorpora la realització d'un exercici de contingut 
pràctic propi de l'especialitat. 
 
La prova consisteix en un primer exercici, d'exposició oral i en sessió pública d'un 
tema de l'especialitat a què s'accedeix, triat per l'aspirant d'entre vuit escollits a l'atzar 
pel tribunal, dels corresponents al temari de l'especialitat. 
 
Si existeix concordança entre la titulació acadèmica amb la qual es participa i 
l'especialitat a la qual s'aspira, el tema és l'escollit per l'aspirant d'entre nou escollits a 
l'atzar pel tribunal. A l'exposició del tema s'ha d'atendre tant al coneixement sobre la 
matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants. 
 
En aquesta exposició l'aspirant ha de donar una visió dels trets fonamentals del tema 
triat, fent referència a la relació del tema amb el currículum establert pel Departament 
d'Ensenyament i, d'acord amb el cicle lliurement escollit per ell, i completar 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 l'exposició del tema l'aspirant disposa d'un temps màxim de quaranta cinc minuts i 
pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedeixi 
d'un foli i que es lliura al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició. El material 
auxiliar que utilitzi l'aspirant l'ha d'aportar ell mateix. 
 
L'aspirant disposarà de dues hores per a la preparació del tema que ha d'exposar, durant 
les quals pot consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb 
l'exterior. 
 
Els criteris d’avaluació d’aquesta prova seran: 

• El nivell de desenvolupament científico-tècnic del tema 
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• La concreció dels continguts del tema 
• La claredat en l’exposició del tema 
• La relació amb el currículum establert pel Departament d'Ensenyament, 

concretant competències, objectius, continguts, activitats d'ensenyament, 
aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 

La prova també consisteix en un segon exercici, de contingut pràctic que tindrà una 
forma, contingut i procediment idèntic a la Primera prova, part A) del procediment 
d’ingrés lliure. Que es detalla a continuació: 
 
Part A) prova pràctica: 
Es realitzarà una prova pràctica que permeti comprovar que els aspirants posseeixen la 
formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents 
a l'especialitat d’Organització i Processos de Manteniment de Vehicles.  
 
Aquesta prova es dividirà en tres apartats: 
- Qüestions i problemes relatius a la formació científica, amb un pes del 50% del total 
de l’exercici segon. 
- Exercici pràctic de taller i/o vehicle, amb un pes del 25% del total de l’exercici segon. 
- Supòsit pràctic d’una activitat d’ensenyament-aprenentatge, amb un pes del 25% del 
total de l’exercici segon. 
 
Els criteris d’avaluació d’aquesta prova seran: 

• Aplicació de plantejaments teòrics i realització dels càlculs adients per la 
resolució de problemes o qüestions relacionades amb l’especialitat. 

• Coneixements teòrics i pràctics dels components, la seva identificació, i les 
seves aplicacions. 

• Coneixement i utilització dels aparells de mesura, verificació i control emprats a 
l’especialitat. 

• Domini d’habilitats, competències i capacitats necessàries per aplicar els 
coneixements en el context on hagi de desenvolupar la seva funció docent. 

 
El tribunal proposarà dues opcions de prova A de les quals l'aspirant en triarà una. 
L’aspirant disposa de 10 minuts per a valorar l’opció triada. Transcorregut aquest 
temps, el tribunal recollirà les opcions no triades per l’aspirant. 
 
El temps que es disposa per a la seva realització és de quatre hores, atesa la naturalesa 
de la prova. 
 
Per a la realització d’aquesta part, l’aspirant haurà de dur una calculadora científica no 
programable, elements bàsics d’escriptura i dibuix (bolígraf blau o negre, regle, escaire i 
cartabó) i un polímetre. 
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Per superar aquesta 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 
l’exercici primer i segon, ponderats de la següent manera: 

• La primera prova es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 50% de puntuació 
del total de la prova. 

• La segona  prova 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. 
 
La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant passar a la fase de concurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El President                          El Secretari 
 
 
 
 
Juan Manuel Chica Pegalajar         Javier García Corulla 


