Proves per a la provisió de places de funcionaris docents. (Resolució
ENS/1814/2016)
COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI. ESPECIALITAT:
518 PROCESSOS SANITARIS
PUBLICITAT DELS CRITERIS DE CORRECCIÓ DE TOTES LES PROVES DE
LA FASE D’OPOSICIÓ.
Procediment d’accés a un cos del grup superior. (E)

Prova única.
Aquesta prova es qualifica de zero a deu punts. Per a la seva superació cal
obtenir una puntuació mínima de cinc punts.

Primera part: consisteix en
l'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.

Pautes, criteris de correcció i orientacions
d’avaluació:
En l'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.

Es valorarà:
A l'exposició del tema s'ha a) Els nivell dels coneixements científicd'atendre tant al coneixement tècnics.
sobre la matèria com als
L'actualització
i
rigorositat
dels
recursos didàctics i pedagògics b)
coneixements.
dels aspirants.
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
(per les dues cares) 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.

c) L'estructura i ordre en el desenvolupament
del tema.
La puntuació màxima d'aquesta part serà de
7 punts.

L'aspirant disposa 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.

Segona part: : consistirà en una
prova pràctica en la qual
s’hauran de realitzar una sèrie
d’exercicis de contingut pràctic
propi d'aquesta especialitat

Pautes, criteris de correcció i orientacions
d’avaluació:
1. La prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi
d’activitats
d'ensenyamentaprenentatge, i en la realització de proves
pràctiques o simulacions i/o resolució
d’exercicis i supòsits relacionats amb els
àmbits relacionats amb l'annex 6 de la
convocatòria
2. Es formularan preguntes de resposta
d'elecció múltiple que representaran el 60%
de la nota i uns supòsits pràctics que seran el
40% de la nota. En els cas dels supòsits
pràctics es valorarà la justificació, pertinença i
concreció de la resposta al cas plantejat.
3. El tribunal podrà 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.
4. El tribunal valorarà el resultat de la prova,
el procediment seguit, les capacitats
instrumentals manifestades, i les capacitats
de l’aspirant pel que fa a l’organització del
treball, la gestió del temps, l’adaptació a les
característiques de l’alumnat, la resolució de
problemes, la iniciativa i la disposició a la
innovació.
La puntuació màxima d'aquesta part serà de
3 punts.
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