Oposicions 2018
Cos: 0590
Especialitat: 009 Dibuix
Tribunal núm.: 1
Illa: Eivissa

El tribunal núm. 1 de l'Illa de Eivissa, atenent a l'article 5.8.2 de la resolució de la directora
general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, per la qual es convoquen les proves
selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de
mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials
d’idiomes i de professors de musica i arts escèniques a les Illes Balears, ha acordat els
següents criteris de valoració:

CRITERIS GENERALS DE VALORACIÓ DE LA FASE D’OPOSICIÓ
Tendran com a objectiu comprovar el domini del nou docent com a professor guia des de dues
dimensions:
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 a
impartir les àrees, matèries o mòduls propis de l’especialitat.
B) Les habilitats i competències necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on ha
de desenvolupat la tasca docent, com són, entre d’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,
l’atenció a la diversitat i la transversalitat dels aprenentatges.
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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ DE LA FASE D’OPOSICIÓ (DIBUIX)

PRIMERA PROVA
Té per objecte la demostració dels coneixements específics necessaris per impartir l'especialitat
docent de dibuix i consta de dues parts que són valorades de manera conjunta:
Part A) de la primera prova: desenvolupament d'un tema
Part B) de la primera prova: prova pràctica

PART A) de la primera prova: desenvolupament d'un tema.
Es disposarà d'un màxim de 3 hores
Consisteix en el desenvolupament d'un tema triat per l'aspirant d'entre cinc temes trets a l'atzar pel
tribunal, dels corresponents al temari de dibuix.
Criteris de valoració de la primera prova, part A: desenvolupament d'un tema
Es valorarà positivament:
• El domini de coneixements del tema així com l’ús de la terminologia adequada, el nivell
científic i els plantejaments actualitzats així com l’esperit crític dels continguts.
• El grau de comprensió, estructuració i exposició dels continguts del tema.
• La coherència interna, originalitat, enfocament integrador, la bona construcció lògica i la
capacitat d’anàlisi i de síntesi. Encert i actualitat en les possibles referències citades.
• El domini i l’ús adequat del llenguatge gràfic necessari per a l’explicació de temes de
dibuix.
• El domini i qualitat de l’expressió escrita.
• La correcta presentació de l’escrit i la claredat del document.
Es valorarà negativament:
• Serà causa d’exclusió la presència de noms, marques, signatures o qualsevol signe gràfic
que pugui identificar l’aspirant.
• La manca de domini de l’expressió escrita.
• La constatació d’errors, omissions, i les contradiccions rellevants.
• La manca de domini del llenguatge gràfic necessari per a l’explicació de temes de dibuix.
Material:
Bolígraf blau o negre i/o llapis o similar (per a la realització de gràfics o dibuixos explicatius)
Malgrat això, els tribunals permetran l’ús de determinats estris, a voluntat dels opositors:
Es podrà utilitzar , si s’escau: compàs, regle, escaire, cartabó, transportador d’angles.
No es podrà utilitzar: llibres, material escrit, calculadora, telèfon mòbil, ni en general, cap
dispositiu electrònic, inclosos els rellotges electrònics amb connectivitat.
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PART B) de la primera prova: prova pràctica.
Es disposarà d'un màxim de 4 hores repartides en dues sessions. Primera sessió 1hora
(elaboració d’un esborrany i plantejament del projecte a desenvolupar). Segona sessió 3
hores (desenvolupament del projecte realitzat a la primera sessió)
El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.
Criteris de valoració de la primera prova, part B: Prova pràctica
Es valorarà positivament:
•

La correcta aplicació d'operacions geomètriques i sistemes de representació en el
desenvolupament de l'exercici pràctic.

•

L'adequació dels esbossos al seu posterior desenvolupament.

•

La correcta utilització d'elements del llenguatge graficoplàstic (color, forma, textura,
composició, etc.)

•

L'adequació i correcta utilització de tècniques, materials i suports a la proposta realitzada.

•

La qualitat i adequació dels resultats a la proposta, originalitat i creativitat.

•

La claredat i organització en la presentació de cada apartat de la proposta desenvolupada.

•

L'explicació raonada i valoració dels processos i resultats.

•

El correcte ús de la terminologia.

Es valorarà negativament:
•

La manca de compliment dels criteris anteriors i la no correspondència entre esbossos,
desenvolupament i resultats.

•

Serà causa d’exclusió la presència de noms, marques, signatures o qualsevol signe gràfic
que pugui identificar l’aspirant.

Material: l’aspirant s’ha de proveir dels materials i estris necessaris per a la realització de la
prova:
•

Estris de dibuix tècnic.

•

Materials per a tècniques gràfiques seques i tècniques pictòriques humides d'assecatge
ràpid.

•

Suports: Paper de diferents gramatges, colors i qualitats (d'esbós, de dibuix, d'aquarel·la,
mil·limetrat, vegetal, cartró, cartró ploma, etc.) de format DIN-A3.

•

A més, l'aspirant podrà portar material de volum d'assecatge ràpid i tots els materials que
consideri oportú per al desenvolupament de la prova.
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No es podrà utilitzar:
•

Llibres, material escrit, calculadora, telèfon mòbil, ni en general, cap dispositiu electrònic,
inclosos els rellotges electrònics amb connectivitat.

•

Qualsevol material tòxic (resines, dissolvents, sprays de pintura, etc.)
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SEGONA PROVA
PRESENTACIÓ, EXPOSICIÓ I DEFENSA D’UNA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA, AIXÍ COM
PREPARACIÓ I EXPOSICIÓ D'UNA UNITAT DIDÀCTICA.
Els aspirants que hagin superat la primera prova, per poder realitzar la segona prova han de lliurar
al tribunal, a l’IES Josep Maria Llompart, la programació didàctica a les 9:00 hores del dia hàbil
següent a aquell en què s'hagin publicat les qualificacions definitives de la primera prova.
Estructuració:
Per a la preparació de la segona prova l’aspirant disposa d’una hora i pot utilitzar el material
aportat per ell mateix que consideri oportú, sense possibilitat de connexió amb l’exterior, per tant
no es poden utilitzar ordinadors portàtils, telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu informàtic.
Per a la defensa oral de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i, si s’escau, posterior
debat davant el tribunal, l’aspirant pot utilitzar el material aportat per ell mateix que consideri
oportú inclosos ordinadors portàtils i qualsevol altre dispositiu informàtic.
En el moment de la defensa, l’aspirant pot utilitzar i consultar un exemplar de la programació
aportat per ell mateix, i un guió que no excedirà d’un DIN-A4 per una sola cara, i que, en acabar,
ha de lliurar al tribunal. Aquesta part compta amb un màxim de 50 minuts amb la següent
distribució de temps:
Part A) de la segona prova: exposició i defensa d’una programació didàctica (20 minuts)
Part B) de la segona prova: preparació i exposició d’una unitat didàctica (25 minuts)
Si s’escau, 5 minuts per al debat davant del tribunal durant el qual el tribunal podrà
plantejar preguntes a l’aspirant .
La programació didàctica s’ha de fer d’acord amb la normativa vigent sobre ordenació curricular i
organització, i d’acord amb les instruccions dictades per la Conselleria d’Educació i Universitat per
al curs 2017-2018.
En aquesta programació, a més de l’índex que no excedirà d’un full, s’inclourà un mínim de 12
unitats didàctiques, i podrà incloure també annexos. Tot el contingut de la programació didàctica
es presentarà per una sola cara amb l’interlineat d’1,5, lletra tipus Times New Roman o Times, de
12 punts de grandària sense comprimir i tendrà un màxim de 60 fulls (annexos inclosos), format
DIN-A4. No serà computable la portada on es consignarà: núm. de DNI, nom i llinatges de
l’aspirant i el cos i l’especialitat a la qual s’opta. Si s’inclouen taules o gràfics, l’interlineat podrà ser
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simple i la lletra Times New Roman o Times com a mínim de 10 punts sense comprimir en la
respectiva taula o gràfic.

La programació didàctica ha de fer referència al currículum vigent a les Illes Balears d’una àrea,
assignatura, matèria, mòdul o àmbit corresponent a l’especialitat per la qual participa.
Correspondrà a un curs escolar de qualsevol de les etapes atribuïdes a l’especialitat i es situarà
en un curs determinat.
Es valorarà positivament:
•

Presentació formal i innovació

•

L'aplicació coherent i adequada de la programació i de la unitat didàctica a la realitat
educativa en el context d'un centre concret.

•

Atenent al contingut i format, el domini de procediments, habilitats, actituds, competències,
tècniques i aptitud pedagògica per desenvolupar la tasca docent.

•

El desenvolupament explícit dels continguts de la programació didàctica i de la unitat
didàctica: instruments, materials i metodologies didàctiques actives, diversificades.

•

Les aportacions personals, actualització, creativitat, esperit crític i l'originalitat.

•

El domini del nou docent com a professor guia i la qualitat de l'exposició: estructura,
elements textuals, desenvolupament i expressió oral.

•

La distribució equilibrada del temps, domini i la qualitat de l'expressió oral.

•

L'enfocament integrador competencial, procedimental i actitudinal.

•

La proposta d'ús adequat de les TIC, si escau.
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ESQUEMA OPOSICIÓ I CONCURS
PROCEDIMENT D’INGRÉS 2018
A. RESUM PROVES FASE D’OPOSICIÓ

* Cadascuna de les proves de la fase d’oposició té caràcter eliminatori.

B. FASE DE CONCURS (valoració dels mèrits)
Blocs de puntuació:
• Experiència docent prèvia: màxim 7p
• Formació acadèmica: màxim 5p
• Altres mèrits: màxim 2p
Els aspirants no poden assolir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

La ponderació de les puntuacions de les fases d’oposició i concurs per formar la
puntuació global és de un 60% per a la fase d’oposició i d’un 40% per a la fase de
concurs.
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