
 

PROVES PER A LA PROVISIÓ DE PLACES DE FUNCIONARIS DOCENTS    – CONVO CATÒRIA 2016 
 

COS:   590, Professors ensenyament secundari 
 
ESPECIALITAT:  512, Organització i projectes de fabricació mecànica 
TRIBUNAL   Nº1 
PROCEDIMENT:L, Procediment d’ingrés lliure; E, Procediment d’accés a un cos de grup superior; R, Reserva per 
aspirants amb disminucions  
 
 
 
 
CRITERIS DE CORRECCIÓ DE LA FASE D’OPOSICIÓ:  
 

Els criteris d'avaluació tindran com a objectiu comprovar en forma diferenciada dues dimensions: 

a) Els coneixements suficients sobre l'especialitat docent, tant tècnics com metodològics, com són, entre altres, els que 
permeten valorar aspectes d'organització de l'aprenentatge dels alumnes, aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i 
el domini de tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries o crèdits de formació professional propis 
de l'especialitat a què opten. 

b) Les habilitats, competències i capacitats necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on hagi de 
desenvolupar la seva funció docent, com són, entre altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució 
de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el 
treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l'alumnat, i la transversalitat dels 
aprenentatges. 

 

Es demana rigor en la redacció dels coneixements tècnics i docents, sense faltes d’ortografia, amb bona lletra, bona 
expressió escrita i pulcritud en totes les proves. Cal seguir una estructuració lògica dels temes, exercicis, programació i 
unitats didàctiques. 

S’avaluarà cada apartat de les proves, segons el resultat que hagi donat l’aspirant i els raonaments que hagi donat 
l’aspirant de cada resultat.  

Es valorarà l’abast i la concreció dels temes, exercicis, programació didàctica i de les unitats didàctiques. 

 

Procediments L, R: 
 
Primera prova:  Part A: Prova pràctica. Puntuació: de 0 a 10 punts. Durada màxim 3 

hores. 
Part B: Desenvolupament d’un tema. Puntuació de 0 a 10 punts. 
Durada 2 hores. Extreure a l’atzar 4 boles. 

 
Per a la seva superació els aspirants hauran d'obtenir una puntuació mínima en cadascuna de les parts 
igual a 2,5 punts de les puntuacions assignades a cadascuna i una puntuació total resultat de sumar les 
puntuacions corresponents a les dues parts, igual o superior a cinc punts. Ponderació de cada part: 65% 
part A i 35% part B. 
 
 
Segona prova:  Part A: Presentació i defensa de la programació didàctica. Durada 20 

minuts. 
Part B: Preparació i exposició oral d’una unitat didàctica d’entre tres 
extretes a l’atzar. Durada 20 minuts. 
5 minuts més per preguntes i debat del tribunal. 
Total 45 minuts.  
L’aspirant disposa d’una hora per a la preparació de les dues parts, 
sense connexió amb l’exterior. 
Puntuació: de 0 a 10 punts 
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Per a la superació de la prova, els aspirants hauran d'obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts. 
L’aspirant tindrà una hora per a la preparació de l’exposició de la unitat didàctica o activitats d’ensenyament-
aprenentatge i un total de 45 minuts per a la defensa oral de la programació, de la unitat didàctica i debat 
amb el tribunal. 
Per la segona prova, part A: “Presentació i defensa de la programació didàctica” només es podrà portar un 
guió que no excedeixi d’un foli i un exemplar de la programació. 
Per la segona prova, part B: “Preparació i exposició oral d’una unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar”, 
l’aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedeixi d’un foli i 
que s’ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar l’exposició. El material auxiliar serà responsabilitat 
de l’aspirant. 
 
Qualificació total fase d’oposició: 
 
La qualificació corresponent a la fase d'oposició serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en 
la primera prova i la segona prova, sempre que aquestes hagin estat superades. 
 
 
Procediment E: 
 
Primera part:  Prova pràctica. 3 hores. 
 
Segona part:  Exposició oral d’un tema. 45 minuts. (dues hores de preparació) 
 
Els tribunals qualificaran aquesta prova de zero a deu punts. Per a la seva superació caldrà obtenir una 
puntuació mínima de cinc punts, sent requisit necessari haver-se presentat a les dues parts de la prova, i 
per a la seva valoració s'atendrà els coneixements sobre la matèria, els recursos didàctics i pedagògics dels 
aspirants. 
 
Per la segona part: “Exposició oral d’un tema”, l’aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, 
així com un guió que no excedeixi d’un foli i que s’ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar 
l’exposició. El material auxiliar serà responsabilitat de l’aspirant. 
 
 
Qualificació total fase d’oposició: 
 
La qualificació corresponent a la fase d'oposició serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en 
la primera part i la segona part. 
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MATERIAL NECESSARI I CONSIDERACIONS DE LES PROVES  
 

● Bolígraf de tinta blava o negre. 
● Llapis, goma, regla de 20cm,... 
● Calculadora científica NO PROGRAMABLE 
● Durant la realització de les proves NO ES PERMET L’ÚS DE TELÈFONS MÒBILS 

ni cap altre tipus d’aparell electrònic (PDA’s, agendes...) 
● Es permet a l’aspirant portar una ampolla d’aigua.  

 
 
 
Badalona, 15 de Maig de 2017 


