
Oposicions: 2020

Cos: secundària

Especialitat: FILOSOFIA

Tribunal núm.: 1 - 2

Illa:  Mallorca

CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ I
QUALIFICACIÓ DE CADA UNA DE LES PROVES DE

LA FASE D’OPOSICIÓ DE L’ESPECIALITAT DE
FILOSOFIA

La Comissió de Selecció de l’especialitat de Filosofia de l’illa de Mallorca, atenent a
l’article 5.8.1. de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de
febrer de 2020, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés i adquisició
de noves especialitats al cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament
secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i
arts escèniques a les Illes Balears, han acordat els següents criteris específics.

PROCEDIMENT D’INGRÉS:
1. TORN LLIURE (ACCÉS 1)
2. TORN DE RESERVA PER A ASPIRANTS AMB DISCAPACITAT

(ACCÉS 2)

PRIMERA PROVA

PART A de la primera prova: DESENVOLUPAMENT D’UN TEMA

DESENVOLUPAMENT D’UN TEMA. Màxim 3 hores

Elements de
valoració

Indicadors Qualificació

Coneixements
del tema - Els continguts desenvolupats s’adequen al tema

triat

80%



-Demostra un coneixement profund dels
continguts filosòfics del tema elegit.

-Utilitza amb precisió i rigor els conceptes i la
terminologia filosòfica

-Utilitza amb correcció els conceptes i arguments
filosòfics desenvolupats.

-No hi ha errors de contingut.

-Desenvolupa amb rigor i coherència tots els
elements rellevants del tema de manera completa
i  equilibrada.

-No hi ha errors de contingut ni omissions
significatives

Estructura i
claredat
expositiva

-Organitza el tema de forma clara i coherent:
estructura, plantejament i desenvolupament
adequat.

-Demostra capacitat d’anàlisi i síntesi del tema.

-S’expressa d’una forma ordenada, acurada,
precisa i clara.

20%

Redacció
-Redacta amb correcció ortogràfica i gramatical

Es podrà
penalitzar fins a
un 20% de la
puntuació total
de la prova

PART B de la primera prova: PROVA PRÀCTICA

PROVA PRÀCTICA. Màxim 3 hores i 30 minuts

Elements de
valoració

Indicadors Qualificació

Comentari de text
filosòfic

-Emmarca correctament la problemàtica
filosòfica tractada al text.

-Explica les qüestions i continguts filosòfics,
ajustant-se al text.

50%

Comentari i anàlisi
de qüestions de

-Identifica correctament la dimensió ètica i/o
sociològica de la qüestió proposada.

-Explica correctament l’aproximació  ètica i/o

25%
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caràcter ètic i/o
sociològic

sociològica de la qüestió proposada.

Comentari i anàlisi
de qüestions de
caràcter lògic i/o
epistemològic

-Explica i resol correctament la qüestió lògica i/o
epistemològica proposada.

-Explica correctament l’aplicabilitat de la qüestió
lògica i/o epistemològica tractada.

25%

Claredat
expositiva

-S’expressa d’una forma ordenada, acurada,
precisa i clara.

-Redacta amb correcció ortogràfica i gramatical.

Es podrà
penalitzar fins a
un 20% de la
puntuació total
de la prova

SEGONA PROVA

PART  A  EXPOSICIÓ I DEFENSA D’UNA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.

La qualificació es basa en  si l’exposició i defensa de la programació didàctica s’ajusta als
següents criteris:

PART  A  EXPOSICIÓ I DEFENSA D’UNA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA (20
minuts)

Elements de
valoració

Indicadors Qualificació

Organització de la
PD

- Presenta adequadament la Programació
didàctica des del punt de vista formal,
seguint les directrius assenyalades (annex
4) de la convocatòria.
-Presenta la Programació didàctica d’acord a
la normativa vigent sobre ordenació
curricular (annex 5), i d'acord amb les
instruccions dictades per la Conselleria
d'Educació, Universitat i Recerca per al curs
2019-2020.

25%

Defensa oral -Exposa i defensa oralment amb coherència
i adequació la Programació  didàctica.
-Distribueix de manera equilibrada el temps.
-S’expressa oralment de manera ordenada,
clara i fluïda.
-Presenta de manera sintética i clara els
elements clau de la seva programació,
destacant  els aspectes originals.

15%
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PART  B  PREPARACIÓ I EXPOSICIÓ D’UNA UNITAT DIDÀCTICA

La qualificació tendrà en compte si l’exposició i defensa de la programació didàctica s’ajusta
als següents criteris:

PART  B  PREPARACIÓ I EXPOSICIÓ D’UNA UNITAT DIDÀCTICA (25 minuts ) I
DEBAT, SI S’ESCAU (5 minuts)

Elements de
valoració

Criteris Qualificació

Organització de la
unitat

- Si la unitat didàctica està vinculada a la
programació presentada, situa la unitat didàctica,
incloent el títol i número dins el total, els número
de sessions previstes i l’avaluació a la que
correspon.

- Si la unitat didàctica està elaborada a partir del
temari oficial, situa la unitat al nivell seleccionat,
incloent un títol, els número de sessions previstes i
l’avaluació a la que correspon.

- Estructura la unitat de forma lògica, coherent i
ordenada.

- Distribueix temporalment els continguts.

- Enumera els objectius d'aprenentatge treballats a
la unitat.

- Planteja les competències o capacitats que es
desenvolupen a la unitat, si s’escau.

- Presenta amb coherència els continguts.

-Demostra la utilització d'una metodologia adient.

-Exposa correctament els criteris, instruments i
procediments d’avaluació i de  qualificació de la
unitat didàctica.

- Presenta i temporalitza les activitats
d’aprenentatge i les diferents sessions de la unitat

-Exposa la utilització de les TIC a la unitat
didàctica, si s’escau.

-Exposa amb coherència el tractament de la
diversitat.

-Fa ús de la transversalitat i interdisciplinarietat.

20%

Carrer del Ter, 16, 1r
07009 Palma
971 17 78 00
educacioiuniversitat.caib.es



Defensa oral
-Demostra aptitud pedagògica i domini de les
tècniques necessàries per a l’exercici docent,
realitzant davant el tribunal l’explicació d’algun
concepte fonamental de la unitat.

-Distribueix de manera equilibrada el temps.

-S’ajusta al temps disponible.

-S’expressa oralment de manera ordenada, clara i
fluïda.

- Si s’escau, respon de forma adequada i coherent
a les preguntes, qüestions i comentaris plantejats
pel tribunal

40%
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