
CRITERIS ESPECÍFICS  

PRIMERA PROVA      PART A:    TEMA 

 

a) Coneixement general del tema. 

b) Nivell científic en el desenvolupament del tema.  

c) Plantejament actualitzat del tema. 

d) Ús de terminologia adequada en el desenvolupament del tema. 

e) Grau de coneixement dels continguts del tema. 

f) Sobre el contingut general del tema: grau d'adequació i actualització. 

g) Coherència interna del tema. 

h) Bona construcció lògica del tema. 

i) Capacitat d’anàlisi del tema.  

j) Domini i qualitat de l'expressió escrita en el desenvolupament del contingut del tema. 

k) Correcció ortogràfica i gramatical en el desenvolupament del contingut del tema. 

l) Ubicació curricular del tema. 

m) Justificació exemplar dels continguts del tema. 

n) Rigorositat en el desenvolupament del contingut integral del tema. 

ñ) Objectius metodològics del tema. 

o) Objectius pedagògics del tema. 

p) Transversalitat.  

q) Capacitat de síntesi del tema. 

r) Presentació i aspectes formals del tema. 
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CRITERIS ESPECÍFICS  

PRIMERA PROVA         PART B:   PRÀCTIC 

 

a) Aspecte i rigor tècnic: resultat global de la prova. 

b) Aspecte i rigor tècnic: resultats parcials de la prova. 

c)  Aspecte i rigor tècnic: resultats individuals dels parcials de la prova. 

d) Procediment seguit en la resolució de la prova. 

e) Capacitats instrumentals manifestades en la resolució de la prova. 

f) Capacitat en l’organització del treball. 

g) Capacitat en la gestió del temps. 

h) Resolució seqüencial de la prova. 

i) Bona construcció lògica en la resolució dels distints continguts de la prova. 
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CRITERIS ESPECÍFICS  

PROVA 2             PART A         EXPOSICIÓ I DEFENSA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

a) Aplicació coherent de la programació a la realitat educativa en el context d’un centre 

concret. 

b) Aplicació adequada de la programació a la realitat educativa en el context d’un centre 

concret. 

c) Domini dels procediments per desenvolupar la tasca docent. 

d) Domini de les habilitats per desenvolupar la tasca docent. 

e) Domini de les competències per desenvolupar la tasca docent. 

f) Domini de les tècniques per desenvolupar la tasca docent. 

g) Domini de l’aptitud pedagògica per desenvolupar la tasca docent. 

h) Adequació als requisits de la convocatòria. 

i) Desenvolupament explícit dels continguts de la programació didàctica. 

j) Aportacions personals a la programació didàctica. 

k) Originalitat en la programació didàctica. 

l) Innovació en la programació didàctica. 

m) Domini  en l’exposició de la programació didàctica, vers l’estructura i l’expressió oral. 

n) Qualitat en l’exposició de la programació didàctica, vers l’estructura i l’expressió oral. 

o) Distribució equilibrada del temps. 

p) Enfocament competencial de la programació didàctica. 

q) Proposta de l’ús adequat de les TIC. 

r) Atenció a la diversitat en la programació didàctica.  

s) Resposta raonada a les qüestions plantejades del Tribunal durant el debat. 
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CRITERIS ESPECÍFICS  

PROVA 2   PART B     PREPARACIÓ I EXPOSICIÓ UNITAT DIDÀCTICA 

a) Aplicació coherent de la unitat didàctica a la realitat educativa en el context d’un centre 

concret. 

b) Aplicació adequada de la unitat didàctica a la realitat educativa en el context d’un centre 

concret. 

c) Domini dels procediments per desenvolupar la tasca docent. 

d) Domini de les habilitats per desenvolupar la tasca docent. 

e) Domini de les competències per desenvolupar la tasca docent. 

f) Domini de les tècniques per desenvolupar la tasca docent. 

g) Domini de l’aptitud pedagògica per desenvolupar la tasca docent. 

h) Adequació als requisits de la convocatòria. 

i) Desenvolupament explícit dels continguts de la unitat didàctica. 

j) Aportacions personals a la unitat didàctica. 

k) Originalitat en la unitat didàctica. 

l) Innovació en la unitat didàctica. 

m) Domini  en l’exposició de la unitat didàctica, vers l’estructura i l’expresió oral. 

n) Qualitat en l’exposició de la unitat didàctica, ver l’estructura i l’expresió oral. 

o) Distribució equilibrada del temps. 

p) Enfocament competencial de la unitat didàctica. 

q) Proposta de l’ús adequat de les TIC. 

r) Atenció a la diversitat en la unitat didàctica.  

s) Resposta raonada a les qüestions plantejades del Tribunal durant el debat. 

 


