COMISSIÓ DE SELECCIÓ ACCÉS COS DE MESTRES ESPECIALITAT LLENGUA
ANGLESA.
CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT SELECTIU
CRITERIS D'AVALUACIÓ
En el desenvolupament de les proves del procés selectiu establert a l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril,
i d’acord amb el Títol V del Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els
cossos docents, aprovat pel Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer en l’article 53, es tindrà en com
a fites comprovar dues dimensions:
La dimensió A:
L'aspirant haurà de demostrar al llarg del desenvolupament de les diferents proves els
coneixements suficients sobre l'especialitat docent, tant tècnics com metodològics:
• Aspectes d'organització de l'aprenentatge de l'alumnat.
• Adequació de les competències clau així com dels indicadors d’assoliment d’acord amb
la normativa.
• Aspectes psicopedagògics del procés d’ensenyament-aprenentatge.
• Domini de tècniques de treball necessàries per impartir l'àrea de l'especialitat a què opta.
La dimensió B:
L'aspirant haurà de demostrar les habilitats i competències necessàries per a aplicar estos
coneixements en el context on haja de desenvolupar la seua funció docent:
• Capacitat comunicativa de l’aspirant (Ús de l’anglés oral: pronunciació, entonació i
fluïdesa; Ús de la llengua: correcció i riquesa lingüística)
• Habilitats per a la resolució de conflictes.
• Capacitat creativa i d’innovació.
• Capacitat d’anàlisi i crítica.
• Pressa de decisions.
• Planificació i organització.
• Treball en equip.
• Sensibilitat per la diversitat de l'alumnat
• Tractament de la transversalitat i interdisciplinarietat dels aprenentatges.
ESPECIFICACIONS PART A DE LA PRIMERA PROVA: DESENVOLUPAMENT PER
ESCRIT D’UN TEMA
L'aspirant haurà de demostrar els coneixements específics de l'especialitat . En el desenvolupament
del tema caldrà considerar:
• La seua competència lingüística i comunicativa en llengua anglesa.
• El coneixement específic del tema triat.
• La seua capacitat d'estructurar el contingut de manera cohesionada dins del marc
normatiu vigent.
ESPECIFICACIONS PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA
L'aspirant haurà de demostrar :
• La seua competència lingüística i comunicativa en llengua anglesa.

• Capacitat per a construir les adequades situacions d’aprenentatge que demostren la seua
habilitat docent.
• Domini d'aspectes metodològics relacionats amb l'ensenyament de llengües estrangeres.
• Coneixement de la legislació estatal i autonòmica del sistema educatiu en relació amb
les llengües i, especialment, amb la llengua anglesa.
ESPECIFICACIONS DE LA SEGONA PROVA: PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA I UNITAT
DIDÀCTICA
• L'aspirant haurà de demostrar la seua aptitud pedagògica i el domini de les tècniques
necessàries per a l'exercici docent.

NOTA ACLARIDORA:
Elements de la programació didàctica
L’article 11 del Decret 108/2014, de 4 de juliol modificat pel Decret 88/2017, de 7 de juliol, pel qual
s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana,
al seu article 11 estableix els elements que, almenys, han de concretar les programacions didàctiques.
Quan en la programació didàctica s’haja de parlar dels objectius s’hauria d’esmentar aquells objectius
generals d’etapa (definits en l’article 17 de la Llei Orgànica o article 7 del Real Decret 126/2014) que es
vinculen amb l'àrea de coneixement que s’està desenvolupant.
D’altra banda la programació didàctica, i concretament les unitats didàctiques, haurien d’especificar els
continguts, els criteris d’avaluació i competències clau que, d’acord amb el contingut de l’annex I del Decret
108/2014, es van a desenvolupar.
Quant als estàndards d’aprenentatge avaluables cal destacar que aquests estan definits en el Real Decret
126/2014 i concreten el que l’alumnat deu saber, comprendre i saber fer en cada assignatura. Tenint en
compte que aquests es presenten com un element terminal d’etapa i que no han sigut seqüencialitzats per
nivells, la presència d’aquest element en les programacions i en les unitats hauria de ser explícita a través
dels indicadors d’èxit (document pont) o bé a través d’una concreció dels estàndards per a l’àrea i nivell
corresponent.
A partir d’aquest marc curricular cal entendre els objectius d’aprenentatge com una sèrie «d’objectius
didàctics» que han de guiar el desenvolupament de les pràctiques educatives pel que fa a l'àrea a la qual
ens referim. Els objectius s'entenen, doncs, com els referents relatius als assoliments que l'alumne ha
d'aconseguir al llarg del procés educatiu com a resultat de les experiències d'ensenyament i aprenentatge
intencionalment planificades per a tal fi. A l'hora de planificar les unitats didàctiques, una bona referència
d'aquests objectius d’aprenentatge és tenir en compte els estàndards d'aprenentatge avaluables o els
criteris d'avaluació, reformulant-los, sempre en infinitiu, i adaptant-los a les unitats didàctiques.
La descripció formal dels objectius ha de ser la que responga a la qüestió “al final de la unitat didàctica
l’alumnat ha de ser competent per...”, usant un verb que descriga una acció. Per tant, els objectius
d’aprenentatge són les metes o propòsits a aconseguir en cadascuna de les unitats didàctiques.
Pel que fa a la possibilitat de planificar i defensar una programació didàctica interdisciplinar, basada en
projectes de treball o per àmbits cal destacar que el Decret 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es
modifica el Decret 108/2014 afig un nou apartat 5 a l’article 12, la redacció del qual és la següent:
“Per fomentar la innovació i promoure l’autonomia dels centres, la programació didàctica es pot dur a terme
mitjançant projectes específics, com ara, treball per projectes, per àmbits, interdisciplinars, adreçats a
millorar l’èxit escolar que asseguren a l’alumnat l’adquisició de les competències i els objectius del
currículum. Aquests projectes han de tractar, com a mínim, els aspectes següents:
a) L’assignació dels elements del currículum de més d’una de les àrees establertes en la normativa vigent.
b) L’avaluació del projecte.
c) La concreció de la càrrega horària del projecte i la distribució d’aquesta.”
Per la qual cosa seran admissibles també, programacions que es desenvolupen mitjançant projectes
específics en les condicions anteriors, i no únicament d’àrea o curs.

