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

PRIMERA PROVA

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.
Introducció d’exemples que reforcin els arguments ampliant i relacionant els
coneixements.

● La coherència interna, originalitat, enfocament integrador, 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.

Qualsevol dels apartats anteriors exposats o tractats de manera deficient, incompleta o
inadequada, es valorarà negativament.

Material:
Bolígraf blau o negre (assegurar-se que el bolígraf utilitzat sigui adient per escriure
en els fulls autocopiables). Llapis o similar per a la realització de gràfics o dibuixos
explicatius.
Els tribunals permetran l’ús de determinats estris, 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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Primera prova, part B, prova pràctica.

L’aspirant s’ha de proveir del material i estris necessaris. Recordau que el format per a
la presentació de l’examen és DIN-A3.

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 del desenvolupament amb els esbossos previs.
● 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.
● L’originalitat i creativitat.
● La claredat i organització en la presentació de cada apartat de la proposta

desenvolupada.
● L’ús correcte i rigorós del vocabulari tècnic.
● L'explicació raonada del projecte, fent ús correcte de la terminologia.
● La valoració dels processos i resultats obtinguts.
● Pels aspirants que opten a una nova especialitat en accés 5, la comissió de

selecció ha determinat que la primera prova part B comptarà un 50% de la
nota.

Qualsevol dels apartats anteriors exposats o tractats de manera deficient, incompleta o
inadequada, es valorarà negativament.

Material:

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

● Estris de dibuix tècnic.
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● Materials per a tècniques gràfiques seques i tècniques pictòriques humides
d'assecat ràpid (aquarel·la o derivats, retoladors, llapis de colors, etc.)

● 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.

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, esprais de pintura, etc.).

SEGONA PROVA

PRESENTACIÓ, EXPOSICIÓ I DEFENSA D’UNA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA, AIXÍ
COM PREPARACIÓ I EXPOSICIÓ D'UNA UNITAT DIDÀCTICA.

De la programació didàctica i de la unitat didàctica es valorarà positivament:

● Adequació als requisits de la convocatòria i ajust al currículum vigent de la CAIB.
● Tractament interdisciplinari amb altres matèries del mateix nivell.
● Qualitat de la presentació formal.
● Propostes d’aplicació de les TIC/TAC en el context dels recursos disponibles.
● Propostes d’aprenentatge cooperatiu.
● Incorporació de mesures d’atenció a la diversitat i des d’un plantejament

inclusiu.
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Durant l’exposició i defensa de la programació didàctica i unitat didàctica es valorarà
positivament:

● El domini i la qualitat de l'expressió oral.
● Les aportacions personals, actualització, creativitat, esperit crític i l'originalitat.
● La qualitat de l'exposició: estructura, organització i distribució equilibrada del

temps.
● L’ús adequat de les TIC, si escau. No hi ha possibilitat de connectivitat. Si es vol

usar la pissarra digital, s’ha de tenir en compte que el sistema operatiu usat als
ordinadors és linux. Es recomana dur el material digital en una memòria usb.

● Respostes amb convenciment i precisió durant el debat.

ACCÉS 5

● Pels aspirants que opten a una nova especialitat en accés 5, en la seva
exposició oral, d’un tema de la seva especialitat (més el plantejament
didàctic del tema) aquest suposarà el 50% restant de la nota.
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