COMISSIÓ DE SELECCIÓ ACCÉS COS DE MESTRES ESPECIALITAT LLENGUA
ANGLESA.
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A L’ADQUISICIÓ DE NOVES
ESPECIALITATS
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:
L'aspirant haurà de demostrar els coneixements específics de l'especialitat durant 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.
• 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.
• L'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'ejercici docent.

