DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA

Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

Proves per a majors de 18 anys per a l’obtenció del títol de GES

El Món del Treball
Estructura i criteris de correcció
CONTINGUT DE LES QÜESTIONS
La prova té com a referent els continguts curriculars del mòdul d’El Món del Treball amb
qüestions referides a:
•

Continguts teòrics sobre el mòdul formatiu.

•

Anàlisi i pràctica sobre aquests continguts.

TIPUS DE QÜESTIONS

Puntuació

Test d’opció múltiple per a la tria de l’opció correcta davant una qüestió
plantejada.

10x0,2 = 2

5 qüestions per a desenvolupar de forma raonada conceptes bàsics de
l’àmbit del món del treball.

5x1 = 5

Supòsits pràctics a resoldre sobre qüestions relatives al món del treball.

1,5+1,5= 3

CRITERIS ESPECÍFICS DE CORRECCIÓ
El professorat corrector ha de valorar l’ús correcte del llenguatge especialitzat del món del
treball, la claredat expositiva i la concreció de les respostes. A més a més, es tenen en
consideració els criteris generals de correcció lingüística, que poden comportar el descompte
fins a un màxim d’1 punt sobre la qualificació final resultant.
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DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA

Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

Proves per a majors de 18 anys per a l’obtenció del títol de GES

Societat, Territoris i Processos Historicoculturals
Estructura i criteris de correcció
CONTINGUT DE LES QÜESTIONS
La prova té com a referent els continguts curriculars del mòdul de Societat, Territoris i Processos
Historicoculturals, atenent els diferents blocs de continguts:
•

Societat: el món actual.

•

Coneixements geogràfics.

•

Història de l’ésser humà i la seua evolució: conceptes generals.

TIPUS DE QÜESTIONS

Puntuació

Definició, identificació i reconeixement de conceptes i fenòmens associats
a la història i la geografia.

2

Interpretació i comentari d’un text històric o geogràfic.

3

Localització, interpretació i comentari de mapes, gràfics o imatges.

3

Anàlisi, desenvolupament i opinió fonamentada sobre un tema d’actualitat
relacionat amb les ciències socials.

2

CRITERIS ESPECÍFICS DE CORRECCIÓ
El professorat corrector ha de valorar l’ús correcte del llenguatge especialitzat de les ciències
socials, la claredat expositiva i la concreció de les respostes. A més a més, es tenen en
consideració els criteris generals de correcció lingüística, que poden comportar el descompte
fins a un màxim d’1 punt sobre la qualificació final resultant.
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