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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ:

D’acord amb la base 7.2.1. de la Resolució de dia 3 de febrer (BOIB núm. 24, de 25 de febrer
de 2020), sense perjudici de l’aplicació dels criteris generals establerts per la Comissió de
Valoració, la Comissió de Selecció dels tribunals d’Educació Física de Mallorca elabora i fa
públics els següents criteris específics de valoració i qualificació de la prova 1:

PART A (TEMA)

1) Es valorarà positivament:

a) El domini de coneixements i aprofundiment en cadascun dels apartats, així com
la pertinença i rellevància del seu desenvolupament.

b) La relació del tema seleccionat amb la pràctica educativa.

c) L’actualització dels continguts del tema a la realitat actual i/o als avenços
científics o teòrics.

d) El rigor científic i/o teòric. L’exhaustivitat en les dades i conceptes essencials. La
precisió conceptual. L’ús de la terminologia adequada. Les referències
documentals, bibliogràfiques i normatives pertinents i adequades.

e) La vinculació curricular.

f) La presentació estructurada, l’ordre i organització dels continguts i la coherència
interna. La claredat en l’exposició d’idees. La capacitat de síntesi i concisió.

g) L’enfocament original, innovador i creatiu. La capacitat d’anàlisi crítica.

2) Es valorarà negativament:

a) L'ús de bibliografia no pertinent o que no dóna suport a les idees i arguments
que es desenvolupen en el text.

b) L’omissió d’algun dels apartats, el desenvolupament de continguts no
pertinents, la constatació d’errades de contingut i/o de concepte, o les
contradiccions.

c) Les incorreccions lingüístiques i la manca de cohesió i coherència del text.

d) Una cal·ligrafia i una presentació que impossibiliti la lectura i la comprensió

del text.



CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

El 60% de la qualificació de la prova respon als criteris 1a i 1b, i el 40% a la resta de criteris
que es valoren positivament.

Quant als aspectes que es poden valorar negativament: el criteri 2a pot restar fins a 1 punt,
els criteris 2b i 2c poden restar fins a 2 punts cadascun, i finalment el 2d pot impossibilitar
l'aplicació dels criteris de valoració.
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PART B (PRÀCTICA)

1) Es valorarà positivament:

a) El domini i demostració de les habilitats tècniques i procediments adequats per
una correcta execució.

b) Planificació de la sessió on hi ha d’haver un ordre lògic i coherent en la
seqüència de les activitats i una contextualització i organització de les
mateixes.

c) La gestió dels recursos espacials i materials.

d) La capacitat comunicativa.

e) L’avaluació de les tasques i de la sessió.

2) Es valorarà negativament:

a) La inviabilitat, inadequació i manca de pertinença de la proposta.

b) La realització d’activitats contraindicades que puguin suposar un risc.

c) Un deficient control de contingències.

d) La no adequació de les activitats/tasques a l’estàndard d’aprenentatge
seleccionat.

e) No respectar les normes d’actuació de la persona col·laboradora definides pel
tribunal.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

El 60% de la qualificació de la prova respon als criteris 1a i 1b, i el 40% a la resta de criteris
que es valoren positivament. Quant als aspectes que es poden valorar negativament: el criteri
2a pot restar fins a 1 punt, els 2b i 2c poden restar fins a 2 punts cadascun, i finalment el 2d i
2e poden impossibilitar l'aplicació dels criteris de valoració.


