
D’acord a la Resolució de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves selectives
dels cossos docents a les Illes Balears (BOIB núm.24, de 25 de febrer de 2020), a la base
7.2.1 es regula que els coordinadors han d'elaborar i fer públics els criteris generals de
valoració de les proves de la fase d'oposició amb un mínim de quinze dies naturals d'antelació
a l'inici de les proves. I, abans de la realització de cada una de les proves, els òrgans de
selecció han de publicar els criteris específics de valoració i qualificació de cada una d'elles.

ACCÉS 1 i 2

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

CRITERIS ESPECÍFICS PRIMERA PROVA

Aquests criteris consten d’uns criteris específics comuns a les parts A i B, i uns específics per a
cada una de les parts.

Criteris comuns PART A i PART B:

Es valorarà positivament:

- Estructura i organització.
- Coherència, claredat i fluïdesa en la redacció.
- Correcció lingüística (ortogràfica i morfosintàctica).
- Domini i qualitat de l’expressió escrita.
- Precisió lèxica.
- Lletra intel·ligible i bona presentació.
- Ús del llenguatge inclusiu i no sexista.
- Ús del llenguatge tècnic de l’especialitat.

PART A: DESENVOLUPAMENT D’UN TEMA (durada màxima de la prova 3 h)

Es valorarà positivament:

- Presenta un índex ben estructurat i desenvolupament seqüenciat del mateix.
- Realitza una introducció i/o justificació del tema
- Desenvolupa i argumenta de forma proporcionalment els continguts.
- Utilitza exemples apropiats del tema
- Aporta elements originals i innovadors en el plantejament del tema
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- Relaciona i contextualitza el tema amb l’àmbit professional
- Inclou una conclusió de forma sintètica del tema
- Planteja una visió crítica i constructiu
- Anomena bibliografia i/o webgrafia que correspon a la temàtica presentada.

Qualsevol dels apartats anteriors exposats o tractats de manera deficient, incompleta o
inadequada, es valorarà negativament.
PART A de la primera prova es puntuarà de 0 a 10

PART B: PROVA PRÀCTICA (durada màxima de la prova 3h).

Criteris comuns per a les dues opcions de la prova pràctica:

Es valorarà positivament:

- Realitza una introducció i/o justificació de la proposta
- Coneix i aplica la normativa vigent.
- Identifica les característiques de l’usuari o grup al qual es dirigeix la intervenció.
- Realitza un anàlisi de les necessitats de les persones usuàries i/o alumnat
- Presenta una proposta adequada, coherent i viable en el context de la intervenció.
- Adequa la resposta socioeducativa a la situació plantejada i als recursos de l’entorn
- Demostra un nivell de coneixements específics adequat al cas pràctic.
- Aplica les mesures socioeducatives segons l’àmbit d’actuació i/o instruccions
marcades per l’Administració.
- Contempla tots els elements propis d’un pla d’actuació o de la programació
didàctica.
- Aporta solucions creatives i innovadores
- Inclou una conclusió de forma sintètica del tema
- Anomena bibliografia i/o webgrafia que correspon a la temàtica presentada.

Qualsevol dels apartats anteriors exposats o tractats de manera deficient, incompleta o
inadequada, es valorarà negativament.
PART B de la primera prova es puntuarà de 0 a 10

La PRIMERA PROVA es puntuarà de 0 a 10 punts i el total que s’obté és el resultat de calcular
la mitjana aritmètica entre les puntuacions de les parts A i B de la prova, sempre que cada
una d’aquestes sigui igual o superior a 2’5 punts.

CRITERIS ESPECÍFICS SEGONA PROVA
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OPCIONS:

- Exposició i defensa d’una programació didàctica, així com la preparació i exposició
d’una unitat didàctica.
- Exposició i defensa d’un pla d’actuació d’un EOEP o d’un EAP, així com la preparació i
exposició d’un programa d’actuació.

Durada de la prova: 1 hora per a la preparació i 50 minuts (20+25+5) per a l’exposició,
defensa de l’opció triada i possible debat.

Criteris comuns per a les dues opcions de la 2ª prova:

- S’ajusta als requisits de la convocatòria
- Realitza una bona presentació, correcció lingüística tant ortogràfica com
morfosintàctica en la programació didàctica o en el pla d’actuació
- S’expressa de forma correcta i fluïda.
- Utilitza la terminologia adequada amb rigor acadèmic
- Gestiona el temps de forma correcta.
- Hi ha coherència entre  l’exposició i el document entregat
- Domina els procediments, habilitats, competències i tècniques necessàries per
desenvolupar la tasca docent o l’actuació a l’EOEP/EAP.
- Aporta elements innovadors i creatius a la proposta
- Fa ús de les TIC
- Respon de forma raonada a les qüestions plantejades pel tribunal en el torn de
preguntes.

Criteris específics de la PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA:

- Introdueix, justifica i contextualitza tenint en compte el marc legal
- Presenta una proposta realista i viable
- Relaciona els objectius d’acord amb les competències
- Presenta els continguts en un ordre i coherència adequada
- Organitza i presenta una distribució temporal adequada de les unitats didàctiques
- Fonamenta i desenvolupa la metodologia d’una manera adequada
- Descriu de forma adequada les activitats i els recursos
- Relaciona la seva proposta amb altres matèries o àrees del currículum
- Planteja criteris i eines d’avaluació i qualificació.
- Contempla l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques
relacionades amb la diversitat i la inclusió.
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Criteris específics del PLA D’ACTUACIÓ:

- Introdueix, justifica i contextualitza tenint en compte el marc legal
- Desenvolupa una línia d’intervenció fonamentada, realista i adequada
- Analitza les necessitats i potencialitats de l’àmbit d’actuació i del context.
- Planteja uns objectius i recursos adequats i realistes a l’entorn d’intervenció.
- Aplica i coneix diferents models d’intervenció.
- Fonamenta i desenvolupa la metodologia d’una manera adequada
- Elabora uns indicadors i una avaluació en coherència a la planificació
- Té en compte el treball coordinat en equip i en xarxa.
- Relaciona el pla d’actuació amb el context sociocomunitari i educatiu actual.
- Aplica les mesures socioeducatives marcades per l’administració segons l’àmbit
d’actuació.

Aquesta segona prova es valorarà globalment de 0 a 10 punts. Per a la seva superació els
aspirants han d’obtenir una puntuació mínima o superior a 5 punts.

Pla de na Tesa, 10 juny 2021.
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