CRITERIS D'ACTUACIÓ I AVALUACIÓ DEL TRIBUNAL DE PROFESSORS TÈCNIS DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL - ESPECIALITAT PERRUQUERIA – 618.
PER A LA FASE D’OPOSICIÓ EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D’INGRÉS LLIURE I RESERVA
PER A ASPIRANTS AMB DISCAPACIAT.
PER A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS OPOSICIÓ PER A L’INGRÉS I ACCÉS A LA FUNCIÓ
PÚBLICA DOCENT. BARCELONA 2017.

AQUEST DOCUMENT TÉ COM A OBJECTIU INFORMAR SOBRE PAUTES, CRITERIS I
ORIENTACIONS PER AL BON DESENVOLUPAMENT DE TOT EL PROCÉS AVALUATORI I NO
ANUL·LA, REBAIXA O INVALIDA LA LEGISLACIÓ VIGENT.

INFORMACIÓ GENERAL
1. Es aspirants seran convocats per a cada part del procediment selectiu. En seran exclosos els
qui no compareguin personalment. L’acte de presentació té caràcter personal, i en
conseqüència, l’assistència a aquest és obligada.
2. Els aspirants convocats han de presentar-se davant del tribunal en la data i hora que s’indiqui
a la citació, amb el document nacional d’identitat, els que hi posseeixin nacionalitat
espanyola, o el document oficial d’acreditació d’identitat en l’Estat d’origen, els que tinguin
una altra nacionalitat. El tribunal pot requerir als aspirants en qualsevol moment del
procediment perquè acreditin la seva identitat.
3. Donat que una vegada començat el procés selectiu, no és obligatòria la publicació al DOGC
dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment, el tribunal farà públics
aquests anuncis en el lloc on s’estigui celebrant el procediment selectiu (INS Salvador Segui,
carrer Santander 7-9, de Barcelona) i a través de la pàgina d’internet:
“ensenyament.gencat.cat/Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents” a la qual es
pot accedir mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant.
4. Durant el desenvolupament de totes les proves està prohibida la tinença i ús dels telèfons
mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic o de comunicació (rellotges intel·ligents,
ordinadors personals...), per part dels aspirants i els models.
5. L'orde d'actuació dels aspirants s'iniciarà alfabèticament pel primer d'aquells que el primer
cognom del qual comenci per la lletra "S" tal com s’indica a la legislació vigent.
6. El material a aportar per l’aspirant estarà especificat a cada prova. No es podrà fer servir tippex o altre producte corrector sota cap concepte.
7. Sols es podran fer servir els fulls proporcionats pel tribunal. En finalitzar cada prova, l’aspirant
haurà de retornar el mateix número de fulls i fulls que el tribunal els hi ha lliurat per a la
realització de cada prova. Els fulls estaran classificats de la següent manera:
a. Els fulls que formen part de la prova hauran d'anar identificats en el marge superior
dret amb el nom i cognoms de cada aspirant i numerats en format “número de full /
totals fulls”.
b. Els fulls que no formen part de la prova es retornaran barrats i doblegats.
8. Els aspirants que aporten documentació relativa a Diversitat funcional, hauran de presentar-la
en el moment d'identificació de la primera crida.
9. Donat que la informació relacionada amb el punt 2 de l’annex 5 (Normativa d’ordenació
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curricular), de la RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, del 18 de juliol de convocatòria de concurs
oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent (DOGC nº 7170-26.7.2016), ha estat
modificada amb posterioritat a la data de publicació d’aquesta mateixa convocatòria, el
tribunal decideix donar per vàlida l’opció que l’aspirant presenti respectant la publicació vigent
en el moment de la convocatòria o les publicacions posteriors.
10. Les persones que assisteixin a les lectures públiques hauran de guardar el degut respecte a
l’aspirant que estigui actuant. No es podrà atendre telèfons o abandonar la sala mentrestant
no es produeixi la finalització de la lectura ni realitzar qualsevol altre gest o comportament que
dificulti i/o molesti a l'opositor. El tribunal es reserva el dret de demanar que marxin de la sala
les persones que incorreixin en aquest tipus de comportament.
11. Els tribunals tenen la facultat d’excloure del procediment selectiu els aspirants que realitzin
qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la realització dels exercicis.
12. Serà invalidat qualsevol prova o activitat escrita que sigui il·legible.
13. Actuacions generals respecte la correcció de les proves:
a. La qualificació de cada aspirant en cada prova és la mitjana aritmètica de les
qualificacions de tots els membres assistents del tribunal.
b. En cas d’haver una diferència de 3 o més enters entre les puntuacions atorgades,
seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcula la mitjana de la resta
de qualificacions.
c. En cas de que dos membres del tribunal atorguin dues puntuacions màximes o
mínimes només s’eliminarà una.
d. Les mitjanes es calculen fins a una aproximació a la deumil·lèsima.
14. Si l'aspirant no respecta aquests criteris, incomplint les indicacions esmentades, 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.
CRITERIS DE CORRECIÓ DE LES PROVES

PROVA DE LLENGÜES:
1. L’objectiu és l’acreditació del coneixement de la llengua castellana i/o catalana mitjançant la
realització d’una prova en la qual es comprova que els aspirants que participin en el
procediment selectiu i que no posseeixin la nacionalitat espanyola, posseeixen un nivell
adequat de comprensió i expressió oral i escrita en la llengua castellana i/o catalana.
2. Pel que fa a l'expressió escrita, la prova consisteix en dues redaccions, d'un mínim de duescentes paraules cada una, una redactada en llengua catalana i l'altra en llengua castellana. El
tribunal ha de proposar quatre temes, dos en cada una de les llengües, bé d'actualitat, bé
relacionats amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent.
L'aspirant n'ha de triar dos, un per a cada una de les redaccions. A més, es formulen
preguntes de llengua catalana i de llengua castellana amb la finalitat de comprovar la
competència i el domini d'estructures morfosintàctiques i del lèxic per part dels aspirants.
3. Per a la realització de la prova de les dues llengües, l'aspirant disposa d'una hora pel que fa a
l'expressió escrita i de trenta minuts per a l'expressió oral.
4. Per a la valoració de l'expressió oral, els tribunals tenen en compte el nivell demostrat pels
aspirants en la lectura de les dues redaccions. Així mateix, els aspirants han d'exposar de
manera breu una qüestió plantejada pel tribunal o han de conversar amb aquest. La part oral
de la prova de les dues llengües es porta a terme immediatament després de la part escrita
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de la mateixa prova.
5. Els aspirants que estan exempts de la realització de la part oral i escrita de la llengua
catalana només han de fer la part corresponent a la llengua castellana: una redacció sobre un
tema dels dos proposats pel tribunal i les preguntes formulades sobre morfosintaxi i lèxic,
disposen de mitja hora i han de fer servir la llengua castellana. La redacció ha de constar,
almenys, de dues-centes paraules. Pel que fa a la part oral de llengua castellana, els
aspirants han de llegir la redacció en llengua castellana i disposen de quinze minuts.
6. Els aspirants que estan exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua castellana
només han de fer la part corresponent a la llengua catalana: una redacció sobre un tema de
dos proposats pel tribunal i les preguntes formulades sobre morfosintaxi i lèxic, disposen de
mitja hora i han de fer servir la llengua catalana. La redacció ha de constar, almenys, de
dues-centes paraules. Pel que fa a la part oral de la llengua catalana, els aspirants han de
llegir la redacció en llengua catalana i disposen de quinze minuts.
7. Es convoca tots els opositors, en crida única, el 26 DE MAIG a les 16:00 hores de la tarda en
l'INS SALVADOR SEGUÍ, carrer Santander 7-9, de Barcelona. Els aspirants faran les lectures
dels escrits davant del tribunal el mateix dia a les 18:00h. Consultar aula al taulell d’anuncis.
8. Criteris d’avaluació:
a. Comprovar la competència i el domini d’estructures morfosintàctiques i del lèxic per
part dels aspirants.
b. Valoració de l’expressió oral en la lectura de les redaccions.
c. Ser capaços d’exposar de forma breu una qüestió plantejada, acreditant que és
capaç de seguir una conversa en la llengua avaluada.
9. El tribunal no acceptarà cap documentació justificativa d’exempció, ja que aquest procés
acreditatiu ha estat gestionat pel Departament d’Ensenyament directament i s’ha exhaurit la
data límit.
10. Es qualifica com a APTE o NO APTE. Publicació del resultat el mateix dia al taulell d’anuncis
del centre.
11. Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no poden continuar el procediment
selectiu. Aquesta qualificació s'ha de fer pública abans de l'inici de la fase d'oposició.

FASE D’OPOSICIÓ DELS ASPIRANTS:
Objectiu: valoració dels aspirants respecte la seva possessió de coneixements específics de
l’especialitat docent a la qual s’opta, la seva aptitud pedagògica i el domini de les tècniques
necessàries per a l’exercici docent, tenint en compte les pautes i criteris de correcció següents:
1. Els criteris escollits es basen en les directrius indicades en el DOGC- Num 7071-26.7.2016.
2. El criteri avaluatiu general emprat en la valoració dels aspirants durant el procés d’oposició
es defineix a continuació:
a. Els coneixements suficients sobre l’especialitat docent, tant tècnics com
metodològics, com són entre d’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 impartir les àrees
pròpies 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 d’altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a resolució de conflictes,
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la capacitat d’anàlisis 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 a la diversitat de l’alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges.
La fase d’oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a l’aspirant passar
a la fase de concurs.

PRIMERA PROVA:
L’objectiu és la demostració dels coneixements específics de l’especialitat a la qual s’opta. Consta de
dues parts que són valorables de forma conjunta.
•

PART B: DESENVOLUPAMENT D’UN TEMA
1. L’objectiu és la demostració dels coneixements específics de l’especialitat a la qual
s’opta.
2. Es convoca tots els opositors, en crida única, el 27 DE MAIG a les 09:00 hores del
matí en l'INS SALVADOR SEGUI, carrer Santander 7-9, de Barcelona. Consultar aula
al taulell d’anuncis. Es procedirà inicialment a la presentació del tribunal i recollida de
programacions. Si l'aspirant no es presenta o 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. Un cop iniciat el procés avaluatiu no es
permetrà la incorporació tardana de cap aspirant.
3. Durada màxima 2 hores.
4. Per la realització d’aquesta part de la prova l’aspirant ha de dur el següent material:
a. Bolígraf blau, negre o verd, mai vermell.
b. La documentació oficial que acrediti la seva identitat esmentada anteriorment.
5. La prova consta en triar i desenvolupar un tema entre 4 trets per l’atzar del temari
d’oposició de l’especialitat a la qual s’opta.
6. Sols es podran fer servir els fulls proporcionats pel tribunal. Un cop acabada la prova
es retornaran els fulls que la composen i els que no, dins d’un sobre, seguint les
instruccions del punt 7 de l’apartat “INFORMACIÓ GENERAL” d’aquest document.
7. Lectures públiques:
a. La primera sessió de lectures públiques davant el tribunal d’aquesta primera
prova part B, tindran lloc el dia 27 de maig a les 16:00h, començant pel
primer aspirant convocat per a tal efecte.
b. El tribunal anirà convocant a tots els aspirants que s’hagin presentat a la
primera prova part B segons indica la normativa.
c. La realització de les lectures i la publicació d’aquestes convocatòries es
podran consultar al taulell d’anuncis del INS Salvador Segui, carrer Santander
7-9 de Barcelona.
8. Es valorà la realització d’un esquema inicial, la qualitat del contingut, la fidelització del
contingut amb el que es demana, la ubicació del contingut en els currículums dels
diferents cicles formatius de l’especialitat a la qual s’opta i l’expressió de l’aspirant en
escriure i llegir la prova.
9. Baremació de la prova: 3.5 punts sobre 10.
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•

PART A: PROVA PRÀCTICA
1. L’objectiu és comprovar que els aspirants posseeixen la formació científica i el domini
de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l’especialitat que s’opta.
2. Durada màxima 3 hores.
3. El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria i
realitza una.
4. Cadascuna de les dues opcions d’aquesta part A de la primera prova, consisteix en el
plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge i en la realització de
proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas
relacionats amb els següents àmbits:
a. Seleccionar la tècnica de canvi de color adient, executar les operacions
prèvies necessàries i aplicar les tècniques de canvis de color temporal,
semipermanent o permanent en funció de les característiques del cabell del
client i de l'estil desitjat ,de forma seqüenciada segons el protocol de treball
establert.
b. Seleccionar la tècnica de tallada o les tècniques complementàries en funció
de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de
l'estil desitjat i realitzar les operacions de tallada del cabell de forma
seqüenciada segons el protocol de treball establert.
c. Realitzar la tècnica de rasurat i afaitat de la barba i bigoti del client, en funció
de les característiques anatòmiques i morfològiques de la seva cara.
Seleccionar la tècnica de canvi de forma permanent d'entre les proposades
en funció de les característiques del cabell, de les característiques
morfològiques i de l'estil desitjat. Aplicar les operacions prèvies necessàries i
realitzar les tècniques de canvi de forma permanent en funció del protocol
realitzat.
d. Identificar les característiques del cabell i la fisonomia del client: tipus d'oval
facial, les seves desproporcions, les faccions, i les discordances estètiques;
el tipus de perfil i coll i també la forma de crani a partir de l'observació directa
i seleccionar el tipus de pentinat, acabament o recollit més adequat a les
característiques del client a partir de les seves demandes/necessitats o
preferències.
e. Seleccionar la tècnica de canvi de forma temporal d'entre les proposades en
funció de les característiques del cabell, de les característiques
morfològiques i de l'estil desitjat.
f. Aplicar les operacions prèvies necessàries i realitzar les tècniques de canvi
de forma temporal en funció del protocol realitzat.
g. Realitzar les tècniques de pentinat, acabaments o recollits a partir del
protocol realitzat i de les operacions prèvies necessàries: rentat, raspallat o
marcatge, en funció del tipus de pentinat, acabament o recollit seleccionat.
h. Confeccionar perruques, postissos o extensions en funció de les
necessitats/demandes o preferències del client i a partir de les
característiques del cabell i de la seva fisonomia.
i. Aplicar les tècniques de col·locació de perruques, postissos i extensions
segons les indicacions realitzades. Aplicar les tècniques de manicura en
funció de les característiques del client.
5. Està previst convocar als aspirants, en crida única, el 03 de JUNY en dos torns
diferents. El primer torn serà a les 08:30h del matí i el segon a les 15:00h. Aquestes
dades i el lloc on es realitzarà la prova estan pendents de confirmar. En tot cas, el
tribunal té previst informar als aspirants el dia 27 de maig a l’acte de presentació del
procés.
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6. El tribunal pot demanar 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 així com l’adaptació a les
característiques de l'alumnat.
7. El tribunal valora:
a. El resultat de la prova. Ha d’adequar-se a les pautes de l’enunciat de la
mateixa.
b. El procediment seguit.
c. Les capacitats instrumentals manifestades.
d. Les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball.
e. La gestió del temps. La realització de totes i cadascuna de les activitats
requerides.
f. Que l’aplicació de qualsevol de les tècniques es realitzi de forma destra i en
les condicions de seguretat i higiene adequades.
g. La resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
8. L’aspirant podrà disposar de les instal·lacions i mobiliari que té centre:
a. Rentacaps.
b. Tocadors.
c. Butaques.
9. Per la realització de la prova l’aspirant ha de dur el següent material:
a. Bolígraf blau, negre o verd, mai vermell.
b. Qualsevol estri, eina, material, aparell i producte que cregui necessari per dur
a terme qualsevol activitat indicada a la normativa vigent.
c. Caps de nina (maniquís):
i. Un cap amb longitud de cabell mínima de 45 cms a la capa més
curta.
ii. Un cap amb longitud de cabell mínima de 20 cms a la capa més
curta.
d. Models reals:
i. Model / models masculins amb:
1. Cabell d’una mida mínima en la zona més curta de 4 cms.
2. Pèl facial d’una mida mínima en la zona més curta de 3 cms.
ii. Model / models femenines amb cabell amb una mida mínima de 20
cms a la capa més curta.
10. A la part de la prova en què es treballi amb models, es tindrà en compte que:
a. Un cop escollida la prova a realitzar, l’aspirant seleccionarà els models que
consideri adients determinant la prova a realitzar a cada model. Els models
seleccionats pels aspirants, esperaran on indiqui el tribunal. La resta de
models abandonaran les estàncies seguint les indicacions del tribunal.
b. La comunicació durant la prova, serà unidireccional de l’aspirant cap al/a la
model. Estarà limitada únicament a donar indicacions per a poder realitzar la
prova correctament.
c. No es podrà sortir durant el procés de la realització de la prova, excepte en
casos excepcionals.
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11. Un cop acabada la prova, l’aspirant tornarà les proves i altres documents que s’hagin
pogut generar al llarg de la mateixa, dintre del sobre, seguint les instruccions del punt
7 a l’apartat “INFORMACIÓ GENERAL” d’aquest document.
El total de la primera prova es valora de 0 a 10 punts, el qual es desglossa en 6,5 punts a la
part A i en 3,5 punts a la part B.
Per superar aquesta primera prova els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima igual o
superior a 5 punts, essent aquest el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les
parts A) i B), ponderades de la següent manera:
1. La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 65% de puntuació del total de la
prova.
2. 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 i així, quan se superin, poder aplicar la ponderació corresponent.
La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant passar a la segona prova.
La publicació de resultats es realitzarà al taulell d’anuncis del centre.
SEGONA PROVA:
1. Té per objecte:
a. La comprovació de l'aptitud pedagògica de l'aspirant.
b. El domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent de l’aspirant.
2. Consisteix en la presentació d'una programació didàctica i en la preparació i exposició oral
d'una unitat didàctica.
3. El tribunal anirà convocant als aspirants al taulell d’anuncis del INS Salvador Seguí, carrer
Santander 7-9 de Barcelona, segons indica la normativa vigent.
PART A: PRESENTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DICÀCTICA
La programació didàctica que ha d'incloure:
1. La planificació del currículum d'un mòdul professional relacionat amb l'especialitat per a la
qual es participa, en la qual s'han d'especificar, almenys:
a. Els objectius.
b. Les competències.
c. Les capacitats o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen
d. Els criteris d'avaluació.
e. Els continguts.
f. La metodologia.
g. Les connexions amb altres mòduls professionals relacionats.
h. La distribució temporal.
i. Atenció a la diversitat, si s'escau.
2. Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives
en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo i
la seva elaboració s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 4 del DOGC-Num717026.07.2016.
L'ordenació curricular està recollida en la normativa i les especificacions que s'inclouen a l'annex 5.
Els aspirants han de lliurar l'esmentada programació al tribunal en l'acte de presentació.
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Posteriorment, aquesta programació s'ha de presentar i defensar davant del tribunal en el moment en
què l'aspirant sigui convocat a aquest efecte.
En el moment de la defensa, l'aspirant pot utilitzar un exemplar de la programació aportat per ell
mateix i un guió que no excedeixi d'un foli.
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.
La presentació i defensa de la programació es realitza en sessió pública.
PART B: ACTIVITAT ENSENYAMENT-APRENENTATGE
La prova consta en la preparació i exposició oral d’una activitat d’ensenyament-aprenentatge
relacionada amb la programació presentada per l’aspirant (el propi aspirant escollirà a l’atzar tres
activitats de les quals escollirà una per desenvolupar).
Els mínims a desenvolupar estan definits a l’Annex4 del DOGC-Num7170-26.07.2016.
L’aspirant disposa d’una hora per preparar l’exposició sense possibilitat de connexió amb l’exterior, ni
cap dispositiu digital. Abans d’iniciar la prova, l’aspirant per indicació del tribunal desarà tots aquells
dispositius amb possibilitat de connexió externa a una caixa que serà custodiada pel tribunal i en
finalitzar la prova serà retornada a l’aspirant.
L’aspirant pot utilitzar per l’exposició el material auxiliar que porti amb ell/ella a l’inici de la prova,
tenint sempre present, com s’ha definit anteriorment que no és permès la connexió a internet. Podrà
desenvolupar un guió que no pot excedir d’un foli i que cal lliurar al tribunal en finalitzar l’exposició.
L’aspirant no pot utilitzar l’ordinador per crear documents durant aquesta prova.
Durant la fase d’exposició davant del tribunal els aspirants que ho demanin disposaran d’un
ordenador amb projector per mostrar materials didàctics d’un pendrive.
Els materials presentats considerats importants per l’avaluació poden ser reclamats pel tribunal.
Temporització: 45 minuts globals distribuïts de la següent manera:
1. 20 minuts per la defensa oral de la programació.
2. 20 minuts per l’exposició oral de l’activitat d’ensenyament-aprenentatge.
3. 5 minuts de debat amb el tribunal (preguntes en relació amb el contingut, contextualització de
situacions concretes de l’aula o contingut pràctic).
Puntuació de 0 a 10 punts. La superació de la prova serà l’obtenció de igual o superior a 5 punts.
La superació de la prova permet passar a la fase de concurs.
Es publicaran els resultats al taulell d’anuncis de l’INS Salvador Segui, Carrer Santander 7-9 de
Barcelona.
Criteris d’avaluació:
1. Presentació de la programació didàctica, justificació: curs escolar, etapa educativa i nivell a
què va dirigida la programació didàctica. Proposta realitzable.
2. La programació presentarà tots els elements que figuren en la normativa. Adequació al marc
normatiu vigent a l’Annex4 del DOGC-Num7170-26.7.2016 i els següents ítems:
a. Adequada expressió escrita. Sintaxi fluida i riquesa lèxica.
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b. L'aspecte formal s’ajustarà a l'orde de convocatòria.
c. Exposició de la programació i debat:
i. Temporalització adequada.
ii. Utilització del llenguatge no verbal per a enriquiment de l'exposició.
iii. Empra vocabulari tècnic i professional durant l’exposició.
iv. Es contesta de forma concreta al que es pregunta. No divaga i respon amb
fluïdesa.
PUBLICACIONS DE LES QUALIFICACIONS FINALS DEL PROCÉS D’OPOSICIÓ:
La qualificació corresponents a la fase d’oposició, és la mitjana aritmètica de les puntuacions
obtingudes en les proves d’aquesta fase, sempre que les dues hagin estat superades.
Per passar a fase de concurs la puntuació obtinguda ha de ser igual o superior a 5.
Una vegada acabada la fase d’oposició, el tribunal publicarà les llistes amb les qualificacions al taulell
d’anuncis del l’INS Salvador Segui, carrer Santander 7-9, de Barcelona. A partir d’aqui s’obre el
període de 24 hores per la presentació de possibles reclamacions.
Qualsevol reclamació caldrà presentar-la via consergeria per escrit, en un sobre tancat, a la atenció
de la presidenta del tribunal 618 Sra. Consuelo Ruiz Pedrós. No s’admetrà cap reclamació que no
segueixi aquest protocol.
Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita i fetes
les actuacions que es considerin pertinents, el tribunal publicarà el llistat de qualificacions definitives
al taulell d’anuncis de l’INS Salvador Segui, carrer Santander 7-9, de Barcelona.
Contra aquesta valoració els aspirants podran interposar recurs d’alçada davant del director General
del professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.
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