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

 
D’acord amb la Resolució de dia 3 de febrer (BOIB núm. 24, de 25 de febrer de 2020) el 
tribunal elabora i fa públics els criteris específics de valoració i qualificació de cada una de les 
proves de la fase d’oposició que es relacionen a continuació. 
 

PROCEDIMENT D’INGRÉS TORN LLIURE (ACCÉS 1) 
 
PRIMERA PROVA 
PART A: DESENVOLUPAMENT D’UN TEMA 
 

Duració: 3 hores 

 

Elements de valoració Indicadors Qualificació 

Continguts Domini dels coneixements 80% 

Adequació al contingut 

Actualització de continguts 

Precisió i claredat a l'exposició 

Ús de terminologia, esquemes i gràfics adients 

Aspectes formals Estructura 20% 

Qualitat de la representació gràfica i tècnica 

Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical 

Ordre i neteja 
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PRIMERA PROVA 
PART B: PROVA PRÀCTICA 
 

Duració: 4 hores 

 

Indicadors Qualificació 

Nivell conceptual de desenvolupament del problema o pràctica 40% 

Resolució de forma clara, ordenada i explicada 10% 

Qualitat de la representació gràfica i/o qualitat del muntatge 10% 

Obtenció del resultat final. Precisió i validesa 40% 

 
SEGONA PROVA 
 
EXPOSICIÓ I DEFENSA D'UNA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA I PREPARACIÓ I 
EXPOSICIÓ D'UNA UNITAT DIDÀCTICA 
 

Duració: Preparació: 1 hora 
Defensa oral de la programació: 20 minuts 
Defensa oral de la unitat didàctica: 25 minuts 
Debat davant el tribunal: 5 minuts 

 

 

EXPOSICIÓ I DEFENSA D'UNA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

Elements de valoració Indicadors Qualificació 

Presentació dels continguts i 
organització de la programació 
didàctica 

Contextualització a un centre i nivell 
educatiu en concret 

20% 

Organització, seqüenciació, temporalització i 
desenvolupament adient dels continguts 

Instruments d'avaluació i criteris de 
qualificació i de recuperació 

Metodologia i recursos didàctics utilitzats 

Mesures d'atenció a la diversitat 

Correcció i coherència ortogràfica i 
gramatical 

Defensa de la programació Comunicació verbal adient, amb claredat i 
seguretat a les explicacions 30% 
Comunicació no verbal adient 
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Desenvolupament coherent respecte a 
l'estructura de la programació 

Distribució equilibrada del temps 

Participació coherent al debat 

 

 
PREPARACIÓ I EXPOSICIÓ D'UNA UNITAT DIDÀCTICA 
 

Elements de valoració Indicadors 
Qualificació 

Contingut i organització de la 
unitat didàctica triada 

Indicació dels objectius i de les competències o 
capacitats que es desenvolupen 

20% 

Adequació dels continguts al nivell educatiu del 
curs 

Relació d'activitats d'ensenyament aprenentatge 
previstes 

Continguts i estructura adients 

Instruments d'avaluació i criteris de qualificació i 
de recuperació 

Metodologia i recursos didàctics utilitzats 

Mesures d'atenció a la diversitat 

Defensa de la unitat didàctica Expressió verbal adient, amb claredat i 
seguretat a les explicacions 

 30% 

Expressió no verbal adient 

Desenvolupament coherent respecte a 
l'estructura de la unitat didàctica 

Distribució equilibrada del temps 

Participació coherent al debat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


