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CONCURS OPOSICIÓ PER A L’INGRÉS I ACCÉS A LA 
FUNCIÓ DOCENT-ESPECIALITAT PROCEDIMENTS 

SANITARIS I ASSISTENCIALS 

CRITERIS DE CORRECCIÓ DE LES PROVES DE LA FASE 
D’OPOSICIÓ DE L’ESPECIALITAT DE PROCEDIMENTS 

SANITARIS I ASSISTENCIALS  

El tribunal valorarà la possessió dels coneixements específics de l’especialitat a la qual 
s’opta, l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici 
docent.  

La fase d’oposició consta de dues proves eliminatòries. La qualificació és la mitjana 
aritmètica de les puntuacions obtingudes en les due s, sempre que hagin estat 
superades amb un mínim de cinc punts . Per tant, s’obté necessàriament entre cinc i 
deu punts per poder accedir a la fase de concurs. 

PRIMERA PROVA 

Té per objecte la demostració de coneixements específics de l’especialitat i consta de 
dues parts (A i B) 

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 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 i així, quan se superin, poder aplicar la ponderació 
corresponent. 

Part A) de la primera prova: prova pràctica 

Pautes 

Consistirà en la realització durant un temps màxim de 3 hores d’exercicis de caràcter 
pràctic. 

El tribunal proposarà dues opcions de prova escrita de les quals l’aspirant en triarà 
una. Cadascuna de les dues opcions consistirà el plantejament i/o anàlisi d’activitats 
d’ensenyament-aprenentatge, i en la resolució d’exercicis i/o supòsits relacionats amb 
alguns dels àmbits de l’annex 6 de l’esmentada resolució. Concretament l’aspirant 
haurà de resoldre 10 qüestions: 
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• 7 qüestions de caràcter cientificotècnic relatives a supòsits plantejats i 
relacionats amb crèdits o mòduls de cicles formatius propis de l’especialitat; i 

• 3 qüestions de caràcter didàctic i pedagògic relatives a l’adaptació d’un 
procediment tècnic a una situació d’ensenyament-aprenentatge. 

El tribunal qualificarà la Part A de 0 a 10 punts. Cada qüestió es valorarà de 0 a 1 punt. 

Criteris 

A la prova escrita el tribunal podrà demanar la seva justificació didàctica, és a dir, la 
ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els 
coneixements o capacitats prèvies de l’alumnat; els recursos necessaris; els criteris i 
instruments d’avaluació. Es valorarà la comprensió i el raonament fonamentat en 
relació a les qüestions plantejades, i la precisió en el desenvolupament dels 
procediments.  

Per tant, el tribunal valorarà aquesta part en base als criteris següents: 

• Qüestions de caràcter cientificotècnic:  

o Resultat de la prova. 
o Procediment seguit, l’ús correcte del vocabulari tècnic específic i la 

correcció en l’expressió escrita. 
o Capacitats instrumentals manifestades 

• Qüestions de caràcter didàctic i pedagògic. 

o Identificació del nivell de coneixements previs i habilitats de l’alumnat. 
o Coherència entre les activitats proposades i les metodologies i 

estratègies. 
o Adaptació de les activitats davant el no assoliment i/o seguiment 

irregular per part del grup classe. 
o Plantejament d’activitats d’avaluació competencials amb els 

corresponents instruments d’avaluació. 
o Disseny d’estratègies pedagògiques per a l’acompanyament en 

l’aprenentatge de l’alumnat. 
Orientacions 

Es valorarà de manera positiva la iniciativa i la disposició a la innovació i serà 
imprescindible una bona correcció lingüística i presentació en la redacció de les 
respostes. 

Material necessari per realitzar aquesta part:  

Pot ser necessari l’ús de CALCULADORA.  

No es podrà usar cap dispositiu electrònic amb capacitat de connexió amb l’exterior. 
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Part B) de la primera prova: desenvolupament d’un t ema 

Pautes 

Consistirà en el desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per l’aspirant d’entre 4 
temes trets a l’atzar pel tribunal. 

El tribunal qualificarà la Part B de 0 a 10 punts. 

Criteris 

El tribunal valorarà aquesta part atenent de manera globalitzada als criteris següents:  

• Elaboració prèvia d’un esquema i/o índex del tema. 
• Plantejament rigorós del tema 
• Tractament dels aspectes més importants 
• L’ús correcte del vocabulari tècnic específic i la correcció en l’expressió escrita. 
• Exposició clara i ordenada 
• Ús d’exemples per a explicar determinats temes o conceptes. 
• Capacitat de síntesi. 
• Citació d’autors i ressenyes bibliogràfiques. 

Orientacions 

Es valorarà de manera positiva la iniciativa i la disposició a la innovació i serà 
imprescindible una bona correcció lingüística i presentació en la redacció de les 
respostes. 

SEGONA PROVA 

Tindrà per objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica de l’aspirant i el seu domini 
de les tècniques necessàries per a l’exercici docent. Consta de dues parts (A i B) que 
són valorades de manera conjunta. Consistirà en la presentació d’una programació 
didàctica (Part A) i en la preparació i exposició d’una unitat didàctica (Part B). 

El total de la segona prova es valora globalment de 0 a 10 punts a partir de la mitjana 
aritmètica de les dues parts. Per superar la segona prova els aspirants han d’obtenir 
una puntuació mínima igual o superior a cinc. 

L’aspirant, convocat prèviament a l’efecte, disposarà d’una hora per a la preparació de 
l’exposició de la unitat didàctica, durant la qual pot consultar el material auxiliar que 
cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l’exterior. En el global d’aquesta 
segona prova l’aspirant disposarà d’un període màxim de 45 minuts amb la següent 
distribució màxima del temps disponible: 20 minuts per a la defensa oral de la 
programació,  20 minuts per a l’exposició oral de la unitat didàctica, si s’escau, i  5 
minuts per al debat davant del tribunal. 
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Part A) de la segona prova: programació didàctica 

Pautes 

Consisteix en la presentació d’una programació didàctica que ha d’incloure la 
planificació d’un crèdit o mòdul professional relacionat amb l’especialitat per a la qual 
es participa. La seva elaboració s’ajustarà al que es disposa a la Resolució 
ENS/1815/2016, de 18 de juliol. Els aspirants hauran de lliurar la programació 
didàctica al tribunal en l’acte de presentació del dia 27.05.2017. 

Si la programació no es correspon amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes 
educatives en què el professorat de l’especialitat de procediments sanitaris i 
assistencials tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo, o no s’ajusta al que 
es disposa a l’annex 4, la qualificació de la segona prova serà de zero punts. 

Criteris 

El tribunal valorarà aquesta part seguint els criteris següents: 

• Justificació del crèdit/mòdul en relació al currículum del cicle formatiu on està 
ubicat i si és el cas, en relació amb el perfil professional del títol. 

• Programació d’unitats didàctiques/unitats formatives en què s’organitza el 
crèdit/mòdul, fent-hi constar la durada de cadascuna i la seqüència d’impartició. 

• Disseny de les estratègies metodològiques a aplicar. 
• Elaboració dels criteris i instruments d’avaluació a emprar. 
• Planificació de les activitats formatives del crèdit/mòdul a desenvolupar en el crèdit 

d’FCT. 
• Creativitat i iniciativa en l’ús dels recursos pedagògics. 
• Justificació de les decisions adoptades i la capacitat de motivació de l’alumnat. 
• Disposició a la innovació. 
• Ús de la terminologia adequada. 
• Presentació i format de la programació (annex 4) 

El tribunal qualificarà aquest Part A de 0 a 10 punts, i tindrà un pes del 50% de la 
qualificació final i global de la prova. 

Orientacions 

Es valorarà de manera positiva la iniciativa i la disposició a la innovació i serà 
imprescindible una bona correcció lingüística en l’exposició. 

Part B) de la segona prova: unitat didàctica 

Pautes 

Consisteix en la preparació i exposició oral, davant el tribunal, d’una unitat didàctica 
que pot estar relacionada amb la programació presentada per l’aspirant o elaborada a 
partir del temari oficial.  L’aspirant triarà una unitat didàctica de la seva programació o 
un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix, segons els cas. 
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D’acord amb la convocatòria poden considerar-se com a unitats didàctiques les 
seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d’un crèdit, en els 
cicles formatius LOGSE, o una activitat d’ensenyament-aprenentatge, en els cicles 
formatius LOE.  

La seva elaboració i presentació s’ajustarà al que es disposa a la Resolució 
ENS/1815/2016, de 18 de juliol 

Criteris 

El tribunal qualificarà aquesta part de la prova, d’acord amb els percentatges de 
puntuació i criteris  que s’indiquen en cadascun dels següents apartats: 

Objectius d’aprenentatge   
• Concreció dels objectius 
• Adequació al curs o nivell 
corresponent 
• Adaptació a les característiques 

personals de l’alumnat. 

Continguts   
• Selecció coherent amb els objectius. 
• Rellevància dels continguts 

seleccionats. 
• Adequació dels continguts al curs o 

nivell dels alumnes. 
Activitats d ’ensenyament -aprenentatge  
• Contribució a l’assoliment d’objectius. 
• Intervenció didàctica amb varietat de 

recursos i materials curriculars. 
• Intervenció didàctica adient a les 

característiques del grup i atenció a 
les necessitats individuals dels 
alumnes.  

Procediments d’avaluació  
• Previsió de criteris adaptats a la 

diversitat dels alumnes. 
• Aplicació dels criteris d’avaluació 

previstos. 
• Presa de decisions de millora a partir 

de l’anàlisi de resultats. 

El tribunal qualificarà aquesta Part B de 0 a 10 punts , i tindrà un pes del 50% de la 
qualificació final i global  de la prova. 

Orientacions  

Es valorarà de manera positiva la iniciativa i la disposició a la innovació i serà 
imprescindible una bona correcció lingüística en l’exposició oral. 

 

Barcelona, 16 de maig de 2017 

 

Comissió de selecció de Procediments sanitaris i assistencials 

 

 

El president       El secretari   


