
CRITERIS ESPECÍFICS 1ª PROVA

PART A

● Coneixements: 80%

Es valorarà positivament:

⎼ El desenvolupament de tots els apartats del tema seleccionat tenint
en compte el domini dels coneixements, la rellevància dels
continguts i que aquests estiguin suficientment exposats.

⎼ El maneig de terminologia adequada a la temàtica.
⎼ El plantejament utilitzat en l’exposició dels continguts original i

creatiu.
⎼ La vinculació amb legislació o normativa vigent emmarcada a la

Comunitat de les Illes Balears, si escau.
⎼ La justificació amb referències bibliogràfiques dels continguts més

novedosos, si escau.

Es valorarà negativament: (fins a -2 punts)

⎼ Els continguts obsolets.
⎼ Els errors conceptuals importants.

● Estructura i organització: 15%

Es valoraran positivament els següents apartats sempre que estiguin
relacionats amb el tema seleccionat:

⎼ L’estructura en diferents apartats correctament emplenats.
⎼ La planificació del tema amb un índex que es correspon amb el que

s’ha exposat, juntament amb una introducció i una conclusió.
⎼ La qualitat del discurs escrit presenta coherència, cohesió i facilita la

comprensió.

Es valorarà negativament: (fins a -0,5 punt)
⎼ El discurs que no faciliti la comprensió del tema.
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● Aspectes formals: 5%

Es valorarà positivament:

⎼ El format i l’enumeració dels apartats.
⎼ Els marges superior, inferior i laterals raonables; llistes numerades

(nombres,  lletres, signes...) i tabulades.
⎼ Les citacions.
⎼ Numeració de pàgines.

Es valorarà negativament: (fins a -0,5 punts)
⎼ Les faltes flagrants d’ortografia i gramàtica així com la reiteració de

faltes d’accentuació i/o puntuació.
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PART B

La característiques de la part B de la primera prova es regeixen per l’annex 6
de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de
2020.

Aquesta part està constituïda per 3 blocs d’exercicis. El bloc 1 tindrà una
durada d’1 hora. Es farà un petit descans i a continuació es realitzaran els
blocs 2 i 3 amb una durada màxima de 3 hores.

Per a cada bloc es dóna una opció A i una altra opció B. A cada bloc es podrà
triar una opció diferent però dins el mateix bloc no es poden mesclar
preguntes de les opcions A i B. Per aquest motiu, s’ha d’entregar l’examen on
quedi clarament indicada l’opció elegida a cada bloc.

Aquesta part B serà puntuada de 0 a 10; la ponderació dels diferents blocs
així com els criteris específics es detallen a continuació:

● Bloc 1. Identificació de material (35%)

⎼ Identificació correcta de l’objecte, material, estri, instruments…
⎼ Adequació de les respostes a les preguntes plantejades en relació

amb el material identificat tenint en compte el llenguatge tècnic i la
concreció.

● Bloc 2. Tipus test (30%)
⎼ Preguntes tipus test múltiple resposta: 4 opcions de resposta i

només una vàlida. Cada pregunta contestada correctament val 1
punt, les preguntes mal contestades resten ⅓ de punt.

⎼ Les preguntes sense contestar ni resten ni sumen punts.

● Bloc 3. Casos pràctics - Resolució de problemes (35%)

Els criteris específics que es detallen a continuació es poden aplicar
diferencialment en funció del tipus de cas o problema:
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⎼ Adequació de les contestacions al que es demana i/o a les
indicacions que s’han donat.

⎼ Plantejament d’un procediment o una progressió correcta en el
desenvolupament de l’exercici.

⎼ Demostració  d’un coneixement actualitzat de la matèria.
⎼ Ús de la terminologia adequada i correcta.
⎼ Obtenció d’un resultat correcte.

MATERIAL NECESSARI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PART B

⎼ Calculadora no científica.
⎼ Retolador blau marí o negre.
⎼ Carpeta amb pinça.
⎼ Bolígrafs de diferents colors: blau, verd, vermell i negre.
⎼ Regla.

ATENCIÓ PART A i B

Els continguts escrits amb lletra no comprensible no seran valorats per
aquest tribunal. Igualment no es permeten les abreviacions de llenguatge i
no es valoraran les sigles que no hagin estat definides el primer pic de la
seva aparició en el text.
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RECORDA. PART A i PART B

L'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui
identificar l'aspirant quedarà invalidat i se li assignarà una puntuació de 0.
Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha d'utilitzar
un bolígraf de tinta blava o un bolígraf de tinta negra i seguir les
instruccions que a aquest efecte doni el tribunal. Per aquest motiu, tampoc
està permès emprar cinta i/o tinta correctora, retoladors, fluorescents,
llapis, regla… (a excepció del  material necessari per a la part B)

Si durant el desenvolupament de la prova l’aspirant empra mitjans no
permesos o té accés a informació facilitada per terceres persones per
quasevol tipus de dispositiu, digital o no, i copia o ha copiat de fonts no
permeses també li serà invalidada la prova. En aquest sentit, s’obliga als
aspirants a deixar visibles les orelles, recollint-se els cabells si cal.
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2ª PROVA: PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

La 2ª prova se valorarà amb una puntuació de 0 a 10 tenint en compte la
següent ponderació i criteris específics:

● 5% document de la programació
⎼ S’ajusta i conté, al menys, tots els apartats esmentats en la

resolució de la convocatòria.
⎼ Presentació ordenada,clara i neta.
⎼ Originalitat i individualització.

● 90% defensa de la programació i de la unitat didàctica
⎼ Desenvolupa tots els apartats especificats en la resolució de la

convocatòria tant per la programació didàctica com per la unitat
didàctica, centrant-se en els aspectes més rellevants i
significatius de cada apartat.

⎼ Introducció adequada que contextualitza la programació i/o la
unitat didàctica.

⎼ Coherència argumental, claredat i rigor expositius així com
qualitat de l’expressió.

⎼ Capacitat de comunicació i motivació, domini de la situació,
fluïdesa verbal  i to de veu adient.

⎼ Metodologia didàctica i utilització de recursos didàctics adequats.
Explicitació, concreció i ús de material auxiliar i TIC.

⎼ Coneixement d’experiències pedagògiques actualitzades.
⎼ Activitats d’ensenyament - aprenentatge adaptades al grup i

recursos disponibles.
⎼ Instruments d’avaluació coherents i amb relació als resultats

d’aprenentatge o capacitats terminals.
⎼ Previsió d’una autoavaluació de la pròpia tasca docent.
⎼ Terminologia adequada i competència en l’àrea.
⎼ Maneig adequat del temps.
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● 5% debat amb el tribunal
⎼ Respon amb concreció, coherència i correcció a les preguntes

que se formulin en el debat posterior amb el tribunal.

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

7


