
 

PROVES PER LA PROVISIÓ DE PLACES DE FUNCIONARIS DOC ENTS  

-CONVOCATÒRIA 2016 - 
 
 
CRITERIS DE CORRECCIÓ DE LES PROVES DE LA FASE D'OP OSICIÓ 
ESPECIALITAT PROCESSOS INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 
PROCEDIMENT D'INGRÉS LLIURE 
 
D'acord amb el que s'estableix a la base 5.11 de l'annex 1 de la RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de 
juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent, el tribunal 01 de 
l'especialitat de Processos Indústria Alimentària fa públics els següents criteris de correcció. 
 

• El desenvolupament de les proves s'ajustarà al que estableix la Resolució de 18 de juliol i la resta de 
normes que li són d'aplicació, recollides en la base 1.2 de la convocatòria. 

• Els aspirants hauran de dur sempre, la documentació oficial que permeti la seva identificació. 
• Els aspirants convocats a cada prova hauran d'estar presents a l'hora i data fixada pel tribunal. En seran 

exclosos els que no compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals degudament justificats i 
lliurement apreciats pel tribunal. 
 
PRIMERA PROVA 
 
Criteris d'actuació 
 

• L’aspirant disposarà d’un màxim de 3 h per a la realització de la part A i de 2 h per a la realització de la part 
B. 

• No està permès l'ús de dispositius electrònics de cap tipus, ni accessoris vinculats a dispositius electrònics. 
Qualsevol dispositiu d'aquests tipus haurà de romandre apagat i desat. Únicament es permet la utilització 
de calculadora no programable, imprescindible per al desenvolupament de la part A de la prova. 

• Per a la realització d'aquesta prova s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra. No es permès l'ús de 
corrector (es ratlla entre parèntesi i amb una sola línia). 

• L'aspirant haurà d'enganxar en cada full una de les etiquetes autoadhesives que el propi tribunal l'haurà 
facilitat a l'inici de la prova. Aquesta etiqueta conté un codi d'identificació de l'aspirant. S’invalidarà 
qualsevol exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant, així 
com aquell que resulti il·legible.  
 
 
PART A: Prova pràctica (exercici escrit a l’aula) 
 

• Criteris d'avaluació: 
 

ELEMENTS DE VALORACIÓ INDICADORS 
Resolució de l’exercici i resultats 
obtinguts. 

Plantejament adequat de l’exercici. 

Aplicació de tècniques procedimentals pròpies 
de l’especialitat per resoldre l’exercici. 

El resultat de l’exercici és correcte i està 
justificat. 

Adaptació a l’entorn docent. Demostra coneixement dels currículums del 
Cicles Formatius. 
Correcta contextualització de l’activitat a les 
característiques del grup-classe. 
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Adequada organització del treball a l’aula.  

 
PART B: Desenvolupament d'un tema 
 
 

• Criteris d'avaluació 
 

ELEMENTS DE VALORACIÓ INDICADORS 
Estructura i plantejament. El tema presenta una estructura coherent: índex, 

plantejament, desenvolupament i conclusions. 

Té una organització clara i lògica. 

Desenvolupa tots els punts del tema de manera 
equilibrada. 

Coneixement del tema. Argumentació dels continguts amb rigor científic. 

Utilització de terminologia i conceptes propis de 
l’especialitat i actualitzats. 

Aportacions personals. 
Ampliació i concreció dels conceptes amb 
exemples,  comentaris, etc. 

Plantejament original i innovador. 

 
 
SEGONA PROVA 
 
CRITERIS D'ACTUACIÓ 
 

• Els aspirants han de lliurar la programació al tribunal en l'acte de presentació. Si l'aspirant no presenta 
aquesta programació s'entén que renuncia a continuar en el procés selectiu i perd totsels drets que a partir 
d'aquest moment se'n puguin derivar. 
 

• Criteris d’actuació en la preparació de l’exposició i defensa oral de la programació i activitats 
d’ensenyament-aprenentatge: 

o L’aspirant disposa d’una hora per a la preparació de la exposició. 
o L'aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú el qual ha de portar ell mateix. 
o No està permesa l’entrada d’ordinadors personals ni dispositius electrònics de cap tipus a l’espai assignat 

per a la preparació de la prova. 
o El tribunal cedirà, a petició de l’aspirant, un ordinador sense connexió amb l’exterior però no es farà 

responsable del correcte funcionalment i compatibilitat dels elements externs aportats per aquest. 
 

• Criteris d’actuació en l’exposició i defensa oral de la programació i activitats d’ensenyament-aprenentatge: 
o L'exposició i defensa es realitza en sessió pública. 
o L'aspirant disposarà d'un període màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la programació, les activitats 

d’ensenyament-aprenentatgei posterior debat davant el tribunal. 
o L'aspirant podrà utilitzar un exemplar de la programació i el material auxiliar que consideri oportú, aportat 

per ell mateix, així com un guió que no pot excedir d'un foli i que haurà de lliurar al tribunal en el moment de 
finalitzar l'exposició. 

o El tribunal cedirà, a petició de l’aspirant, un ordinador sense connexió amb l’exterior i un projector, però no 
es farà responsable del correcte funcionalment i compatibilitat dels elements externs aportats per aquest. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

• Criteris d'avaluació de la presentació i exposició de la programació docent: 
 

ELEMENTS DE VALORACIÓ INDICADORS 
Document programació. 

Presentació, redacció, ortografia illenguatge adient. 

S’ajusta als requisits establerts a la Resolució 18 de juliol de 
2016. 

Contingut de la programació. Estructura i organització segons legislació vigent. 

Profunditat i coherència de cadascun dels apartats. 

Metodologia adient i completa. 

 
• Criteris d'avaluació de la presentació i exposició d’una activitat d’ensenyament-aprenentatge: 

 
ELEMENTS DE VALORACIÓ INDICADORS 
Organització i contextualització. 

Es contextualitza al nivell del Cicle Formatiu. 

És coherent amb la programació presentada. 

S’ajusta als requisits establerts a la Resolució 18 de juliol 
de 2016. 

Aplicació a l’aula. La metodologia permet desenvolupar adequadament el 
procés d’ensenyament-aprenentatge. 

L activitat és motivadora i adaptada a la diversitat de 
l’alumnat. 

Es contempla la utilització de diferents recursos. 

Els instruments d’avaluació son variats i amb criteris de 
qualificació. 

 
• Criteris d’avaluació de la presentació i exposició comuns a ambdues parts: 

 
ELEMENTS DE VALORACIÓ INDICADORS 
Exposició. Fil conductor i precisió lèxica. 

Es ordenada, clara i coherent. 

Organitza i ajusta el temps d’exposició. 

Mostra actitud i aptitud per al treball docent. 

Claredat gramatical i discursiva. Utilització correcta del llenguatge i vocabulari. 

Utilització correcta de l’oratòria i la dicció. 

El llenguatge no verbal emfatitza i ajuda a l’exposició. 

Debat amb el tribunal. Concreció i correcció en les respostes donades. 

Aportació d’arguments que complementen l’exposició. 
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CRITERIS DE CORRECCIÓ DE LES PROVES DE LA FASE D'OP OSICIÓ 
ESPECIALITAT PROCESSOS INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 
PROCEDIMENT D'ACCÉS A COSSOS DOCENTS DE GRUP SUPERI OR 
 
 
D'acord ambos el que s'estableix la base 5.11 de l'annex 1 de la RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de 
juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent, el tribunal 01 de 
l'especialitat de Processos Indústria Alimentària  fa públics els següents criteris de correcció. 
 

• El desenvolupament de les proves s'ajustarà al que estableix la Resolució de 18 de juliol i la resta de 
normes que li són d'aplicació, recollides en la base 1.2 de la convocatòria. 

• Els aspirants hauran de dur sempre, la documentació oficial que permeti la seva identificació. 
• Els aspirants convocats a cada prova hauran d'estar presents a l'hora i data fixada pel tribunal. En seran 

exclosos els que no compareguin personalment, llevat dels casos de força major, que hauran de 
correspondre a fets o situacions que per la seva naturalesa no s'hagin pogut preveure ni evitar, 
degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal. 
 
 
CRITERIS D’ACTUACIÓ 
 

• Criteris d'actuació en realització d'un exercici escrit de contingut pràctic propi de l'especialitat: 
 

o L’aspirant disposa de un màxim de 3 h per a la realització de l’exercici. 
o No està permès l'ús de dispositius electrònics de cap tipus, ni accessoris vinculats a dispositius electrònics. 

Qualsevol dispositiu d'aquests tipus haurà de romandre apagat i desat. Únicament es permet la utilització 
de calculadora no programable, imprescindible per al desenvolupament de la prova. 

o Per a la realització d'aquesta prova s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra. No es permès l'ús de 
corrector (es ratlla entre parèntesi i amb una sola línia). 
 

• Criteris d'actuació en la preparació de l'exposició oral d'un tema de l'especialitat: 
o L’aspirant disposa de dues hores per a la preparació de la exposició. 
o L'aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú que ha de portar ell mateix. 
o No està permesa l’entrada d’ordinadors personals ni dispositius electrònics de cap tipus, ni accessoris 

vinculats a aquests. 
o El tribunal cedirà, a petició de l’aspirant, un ordinador sense connexió amb l’exterior però no es farà 

responsable del correcte funcionalment i compatibilitat dels elements externs aportats per aquest. 
 

• Criteris d'actuació en l’exposició oral d'un tema de l'especialitat: 
o L'exposició i defensa es realitza en sessió pública. 
o L'aspirant disposarà d'un període màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la programació, activitats 

d’ensenyament-aprenentatge i posterior debat davant el tribunal. 
o L'aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú que ha de portar ell mateix, així com un 

guió que no pot excedir d'un foli i que haurà de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició 
o El tribunal cedirà, a petició de l’aspirant, un ordinador sense connexió amb l’exterior i un projector, però no 

es farà responsable del correcte funcionalment i compatibilitat dels elements externs aportats per aquest. 
 
´ 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

• Criteris d'avaluació de l’exercici de contingut pràctic escrit propi de l'especialitat 
 

ELEMENTS DE VALORACIÓ INDICADORS 
Plantejament, desenvolupament i 
resultat del exercici. 

Realització d'un plantejament adequat del supòsit. 

Obtenció del resultat correcte i justificat. 

Adaptació a l’entorn docent. Adequada contextualització a les característiques del 
grup-classe. 

Demostra coneixement dels currículums del Cicles. 

Adequada organització del treball a l’aula. 

 
• Criteris d'avaluació del’exposició oral d'un tema de l'especialitat: 

 
ELEMENTS DE VALORACIÓ INDICADORS 
Coneixement i estructuració del 
tema. 

L'estructura facilita la comprensió. Té una organització 
clara i lògica de l’exposició. 

Desenvolupa tots els punts del tema de manera 
equilibrada. 

Utilització de terminologia i conceptes propis de 
l’especialitat i actualitzats. 

Ampliació i concreció dels conceptes amb exemples,  
comentaris, etc. 

Plantejament original i innovador. 

Adaptació a l’entorn docent. Correcta contextualització de l’activitat a les 
característiques del grup-classe. 

Demostra coneixement dels currículums del Cicles. 

Adequada organització del treball a l’aula. 

Exposició oral. Es ordenada, clara i coherent. 

Organitza i ajusta el temps d’exposició. 

Mostra actitud i aptitud per al treball docent. 

Utilització correcta del llenguatge i vocabulari. 

El llenguatge no verbal emfatitza i ajuda a l’exposició. 

 


