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CRITERIS  PER A LA VALORACIÓ DE LES PROVES DE LA FASE D'OPOSICIÓ

SISTEMA D'ACCÉS: INGRÉS LLIURE

PRIMERA PROVA.

PART   A DE LA   PROVA   DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS.   PROVA   ESCRITA (50%)  

PART A: PROVA DE CONEIXEMENTS PROVA ESCRITA

Nº: CRITERIS / INDICADORS DE VALORACIÓ:
PERCENTATGE DE LA 

NOTA

1

Presentació, estructura del tema i desenrotllament.
 Redacció ordenada, clara, correcta i coherent, sobre 

el tema triat.
 Desenrotllament de totes les parts.
 L'estructuració  emprada  facilita  la  comprensió  del 

tema exposat.
 Utilitza  introducció  i  conclusió,  sent  equilibrat  el 

tractament de totes les parts del tema triat.
 Reflexa un  bon  coneixement  de  la  normativa 

aplicable al tema desenrotllat.

20%

2

Coneixement científic del tema i originalitat.
 Demostra un coneixement profund del tema
 Els continguts estan actualitzats.
 Exposa els continguts més rellevants i té capacitat 

de síntesi.
 És rigorós i els conceptes utilitzats s'ajusten al tema 

desenrotllat.
 El plantejament seguit és original i innovador.

80%

PART   B DE LA   PROVA   DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS.   PROVA   PRÀCTICA  (50%)  

PART B: PROVA DE CONEIXIMENTS. PROVA PRÀCTICA

Nº: CRITERIS / INDICADORS DE VALORACIÓ:
PERCENTATGE DE LA 

NOTA

1

 Neteja i orde en la presentació de l'exercici.
 Adequació  al  que  pregunta  o  a  les  indicacions 

donades.
 Correcció ortogràfica, sintàctica i semàntica.

0%

1
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2

 Demostra un coneixement actualitzat de la matèria.
 Planteja un procediment o una progressió correcta en 

el desenrotllament de l'exercici.
 És  rigorós  en  les  tècniques  utilitzades  o  en  la 

resolució dels problemes.

40%

3  Obté un resultat correcte. 40%

SEGONA PROVA.

A) PRESENTACIÓ I DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA(40%)

 A) PRESENTACIÓ I DEFENSA DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

Nº: CRITERIS / INDICADORS DE VALORACIÓ:
PERCENTATGE DE LA 

NOTA

1

Presentació de la programació:
 S'ajusta a les indicacions exposades en l'Orde.
 Conté, almenys, tots els apartats referits en l'Orde.
 Està correctament estructurada, amb presència d'índex i 

les unitats referides.
 Claredat, orde, neteja.
 Originalitat i individualitat.
 S'expressen cites bibliogràfiques.

5%

2

Introducció i contextualització.

 Contextualitza adequadament a la realitat del centre, cicle 
i mòdul.

 Relaciona qualificacions, unitats de competència.

10%

3

Resultats d'aprenentatge.
 Estan relacionats els objectius generals amb els del cicle i 

adaptats al supòsit concret.
 Els  objectius  estan  ben  formulats,  són  coherents  i  són 

avaluables a través dels criteris d'avaluació.
 S'expressa  l'aportació  del  mòdul   als  resultats 

d'aprenentatge.
 Es relacionen els resultats d'aprenentatge del mòdul amb 

els del cicle.
 Justifica la selecció dels resultats d'aprenentatge  i si són 

avaluables.
 Es relacionen amb els criteris d'avaluació, emprant en la 

seua redacció verbs concrets i no abstractes.

15%

2
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4

Continguts.
 Estan presents tots els continguts del mòdul.
 Establix  els  continguts  imprescindibles  i  els 

complementaris, i els desenrotlla en la programació.
 Justifica  la  selecció  realitzada,  sent  aquesta  realista  i 

coherent.
 Establix  una  seqüenciació  i  una  distribució  temporal 

justificada dels continguts.
 Els  continguts  s'ajusten  als  currículums  vigents  en 

aquesta Comunitat Autònoma.

15%

5

Metodologia.
 La metodologia s'ajusta al que establixen els currículums 

vigents per a l'etapa.
 Les activitats es plantegen coherents amb els objectius, i 

amb una dificultat gradual.
 Hi  ha  activitats  de  coneixements  previs,  així  com 

activitats  diferents  per  a  atendre  la  diversitat  de 
necessitats, interessos i motivacions de l'alumnat.

 Justifica els agrupaments dels alumnes i l'organització del 
temps.

 Fa  propostes  creatives  i  originals,  introduint  les 
tecnologies de la informació i les comunicacions com a 
recurs metodològic i es plantegen activitats extraescolars 
i complementàries apropiades i coherents.

15%

6

Criteris i procés d'avaluació.
 Estan  determinats  els  criteris  generals  d'avaluació 

(graduats  i  seqüenciats)  i  els  de  qualificació,  amb una 
ponderació  adequada,  així  com  criteris  generals  de 
recuperació.

 S'oferixen mecanismes per a donar informació contínua a 
l'alumnat  així  com mesures  d'avaluació  de  la  pràctica 
docent.

 Els  criteris  i  instruments  de  qualificació  s'ajusten  a  la 
programació i a l'edat de l'alumnat i són coherents amb la 
resta de les actuacions de la Programació.

 Planteja diferents instruments per a atendre a la diversitat 
de l'alumnat, així com els mecanismes per a fer efectius 
els canvis derivats de l'avaluació.

15%

7

Exposició de la programació i debat.
 Proposta realitzable.
 Temporalització adequada.
 Contesta de forma concreta al que es pregunta. Evita la 

divagació  i  respon  amb  fluïdesa  usant  la  terminologia 
adequada.

25%

3
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B)   PREPARACIÓ I EXPOSICIÓ D'UNA UNITAT DIDÀCTICA/UNITAT DE TREBALL(60%)  

B)  PREPARACIÓ I EXPOSICIÓ D'UNA UNITAT DIDÀCTICA / UNITAT DE TREBALL

Nº: CRITERIS / INDICADORS DE VALORACIÓ:
PERCENTATGE DE LA 

NOTA

1
Introducció i contextualització.

 Contextualitza adequadament a la realitat del cicle i del 
mòdul.

5%

2

Objectius  d'aprenentatge  o  didàctics/resultats 
d'aprenentatge.

 Relaciona  correctament  les  resultats  d'aprenentatge 
desenrotllats  en  la  unitat  de  treball  amb  els  resultats 
d'aprenentatge establits per al mòdul.

 Els  resultats  d'aprenentatge  plantejats  en  la  unitat  de 
treball són observables i per tant avaluables, a través dels 
criteris d'avaluació establits en la unitat de treball.

 Establix  clarament  la  contribució  a  l'adquisició  dels 
resultats d'aprenentatge que ha d'aconseguir l'alumnat en 
finalitzar la unitat de treball. 

15%

3

Continguts.
 S'han seleccionat i seqüenciat adequadament els diferents 

tipus de continguts de mode equilibrat i són acords amb 
els resultats d'aprenentatge plantejats.

15%

4

Activitats d'ensenyança-aprenentatge.
 Les activitats d'ensenyança-aprenentatge de la unitat de 

treball permeten abordar tots els continguts seleccionats 
en  la  unitat  i  són  coherents  amb  els  resultats 
d'aprenentatge previstes.

 Hi ha una distribució gradual i equilibrada d'activitats de 
detecció  de  coneixements  previs,  de  motivació,  de 
desenrotllament, de reforç i ampliació i d'avaluació, per a 
atendre  la  diversitat  de  necessitats  i  interessos  de 
l'alumnat.

 S'oferixen mecanismes adequats per a donar informació 
contínua del procés a l'alumnat, professorat i, si és el cas, 
pares/mares.

15%

5

Procés d'avaluació.
 Els instruments d'avaluació previstos permeten obtindre 

informació suficient per a valorar adequadament totes els 
resultats d'aprenentatge establerts.

 S'establixen procediments  i  instruments  adequats  per  a 
avaluar la pròpia unitat de treball i la pràctica docent.

15%

4
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6

Exposició de la unitat didàctica i debat.

 Les  propostes  exposades  són  realitzables,  realistes  i 
s'adeqüen  al  nivell  que  es  planteja.  Demostra  un  bon 
coneixement de la realitat escolar, i dels elements que la 
configuren.

 Desimboltura, expressió verbal, comunicació. S'ajusta al 
temps  preestablit.  Fa  una  presentació  de  la  seua 
exposició.

 Contesta  amb  encert  al  que  es  pregunta.  Evita  la 
divagació i respon amb fluïdesa i amb una terminologia 
adequada.

 Aporta arguments actualitzats i/o ampliats respecte a la 
seua exposició oral.

35%

5


