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ANNEX 6 

 

CARACTERÍSTIQUES  DE LA PART PRÀCTICA 

Especificacions, pautes i criteris per la realització de l'exercici de caràcter pràctic 

COS DE MESTRES 

Característiques comunes de la part pràctica 

Els tribunals formularan dues opcions als participants perquè n’elegeixin una. 

Els tribunals informaran oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la 
documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics 
que composen la prova. 

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i 
didàctic. 

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el 
currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats 
prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos 
necessaris; els criteris i instruments d'avaluació. 

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats 
instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització 
del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la 
resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació. 

La comissió de selecció o el tribunal únic determinarà el temps per a la realització de 
la prova pràctica, que com a màxim serà de 2 hores.  

Especialitat: Educació infantil 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d’un supòsit pràctic, relacionat 
amb l’activitat docent pròpia de l’especialitat d’educació infantil. L’aspirant, a partir 
de l’anàlisi de la situació plantejada, dissenya una intervenció raonada i 
fonamentada, tenint en compte els aspectes didàctics i organitzatius, les estratègies 



 

2 

 

educatives i la seva implicació en el procés ensenyament aprenentatge en un context 
escolar ordinari, en el marc del currículum vigent de l’especialitat de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

Especialitat: Llengua estrangera: Anglès 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d’un supòsit pràctic, relacionat 
amb l’activitat docent pròpia de l’especialitat de llengua estrangera: anglès. 
L’aspirant, a partir de l’anàlisi de la situació plantejada, dissenya una intervenció 
raonada i fonamentada, tenint en compte els aspectes didàctics i organitzatius, les 
estratègies educatives i la seva implicació en el procés ensenyament aprenentatge en 
un context escolar ordinari, en el marc del currículum vigent de l’especialitat de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta prova pràctica s’ha de realitzar en 
llengua anglesa. 

Especialitat: Educació física 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d’un supòsit pràctic, relacionat 
amb l’activitat docent pròpia de l’especialitat d’educació física. L’aspirant, a partir de 
l’anàlisi de la situació plantejada, dissenya una intervenció raonada i fonamentada, 
tenint en compte els aspectes didàctics i organitzatius, les estratègies educatives i la 
seva implicació en el procés ensenyament aprenentatge en un context escolar 
ordinari, en el marc del currículum vigent de l’especialitat de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears.  

Especialitat: Música 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d’un supòsit pràctic relacionat 
amb l’activitat docent pròpia de l’especialitat de música. L’aspirant, a partir d’un text 
o poesia tradicional aportat pel tribunal, realitzarà una composició vocal i 
instrumental, posant-li la melodia, la seva harmonització i instrumentació. 
Posteriorment, utilitzant la composició, dissenyarà una intervenció raonada i 
fonamentada, tenint en compte els aspectes didàctics i organitzatius, les estratègies 
educatives i la seva implicació en el procés ensenyament aprenentatge en un context 
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escolar ordinari, en el marc del currículum vigent de l’especialitat de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

Especialitat: Pedagogia terapèutica 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d’un supòsit pràctic, relacionat 
amb l’activitat docent pròpia de l’especialitat de pedagogia terapèutica. Aquesta 
prova consistirà en l’anàlisi d’una situació d’ensenyament aprenentatge descrita en 
un supòsit i la concreció de l’actuació docent oportuna a una aula on hi hagi alumnat 
de necessitats específiques de suport educatiu. 

Especialitat: Audició i llenguatge 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d’un supòsit pràctic, relacionat 
amb l’activitat docent pròpia de l’especialitat d’audició i llenguatge. Aquesta prova 
consistirà en l’anàlisi d’una situació d’ensenyament aprenentatge descrita en un 
supòsit i la concreció de l’actuació docent oportuna a una aula on hi hagi alumnat de 
necessitats específiques de suport educatiu. 

Especialitat: Educació primària 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d’un supòsit pràctic, relacionat 
amb l’activitat docent pròpia de l’especialitat d’educació primària. L’aspirant, a partir 
de l’anàlisi de la situació plantejada, dissenya una intervenció raonada i 
fonamentada, tenint en compte els aspectes didàctics i organitzatius, les estratègies 
educatives i la seva implicació en el procés ensenyament aprenentatge en un context 
escolar ordinari, en el marc del currículum vigent de l’especialitat de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI 

Característiques comunes de la part pràctica 

Els tribunals formularan dues opcions als participants perquè n’elegeixin una. 
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Els tribunals informaran oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la 
documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics 
que composen la prova. 

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i 
didàctic. 

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el 
currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats 
prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos 
necessaris; els criteris i instruments d'avaluació. 

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats 
instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització 
del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la 
resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació. 

La comissió de selecció o el tribunal únic determinarà el temps per a la realització de 
la prova pràctica, que com a màxim serà de tres hores. En funció del tipus de prova 
pràctica el tribunal pot distribuir el temps de la realització de la prova en diferents 
dies. 

Especialitat: Filosofia 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà de tres parts: 

1. Comentari d’un text filosòfic 

2. Comentari i anàlisi de qüestions de caràcter ètic i/o sociològic 

3. Comentari i anàlisi de qüestions de caràcter lògic i/o epistemològic 

Especialitat: Llatí 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova consistirà en tres exercicis de traducció:  

1. Un text en prosa o en vers per traduir sense diccionari 
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2. Un text en prosa  per traduir amb diccionari i comentari sintàctic i estilístic, 
sociocultural o històric, segons les característiques de l’autor. 

3. Un text en vers per traduir amb diccionari i comentari fonètico-morfològic i mètric 

Especialitat: Llengua castellana i literatura 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà de dues parts: 

1. Un comentari literari  a partir d’un text pertanyent a una obra o a un autor 
representatiu inclòs en el temari. El comentari ha de ser una anàlisi contextualitzada 
dels trets conceptuals i estilístics del text d’acord amb el gènere al qual pertany.  

2. Un comentari lingüístic a partir d’un text humanístic, assagístic o periodístic. El 
comentari ha d’exposar les característiques lingüístiques més significatives del text. 

El tribunal presenta dos textos a elegir-ne un de cada part. El tribunal pot formular 
qüestions pertinents al text i valora la tècnica del comentari de text, la coherència i la 
cohesió del text així com l’adequació i correcció gramatical.  

Especialitat: Geografia i història 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova consistirà en qüestions pròpies dels 
procediments de l’àrea i les matèries de l’especialitat plantejades a partir de 
documents de diferents tipus: 

- Històric (text, mapa, imatge, gràfic, estadística, etc) 

- Geogràfic (text representació cartogràfica, mapa, plànol, imatge, gràfic, estadística 
etc)  

- Artístic (documents iconogràfics, imatges, textos, mapes, plànols, gràfics etc) 

Especialitat: Matemàtiques 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 
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Cadascuna de les dues opcions de la prova consistirà en la realització de problemes 
exercicis i qüestions corresponents al contingut del temari. La resolució d’aquests 
problemes, exercicis i qüestions implica l’aplicació i la utilització dels conceptes, 
procediments i tècniques matemàtics relacionats amb el temari de l’especialitat. 

Especialitat: Física i química 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova consistirà en la resolució de problemes 
i/o qüestions de caràcter pràctic relacionades amb el contingut del temari de 
l’especialitat. 

La prova pot incloure la resolució de qüestions relatives a la utilització de 
procediments de treball científic, descripció de tècniques experimentals o activitats 
de laboratori de les matèries que constitueixen l’especialitat. 

Especialitat: Biologia i geologia 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica consisteix en la realització 
d’exercicis relatius a conceptes, procediments i aplicacions dels continguts del temari 
de l’especialitat, que pot incloure el disseny d’experiències o activitats de laboratori 
realitzables amb els mitjans habituals en un centre docent.  

Així mateix pot incloure també la identificació visual i classificació d’éssers vius, 
roques i minerals. 

Especialitat: Dibuix 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica consisteix en la realització d’un 
exercici. Ambdues han de plantejar  representacions graficoplàstiques, 
bidimensionals o tridimensionals, en funció d’una sèrie de consideracions prèvies: 

- L’orientació formal múltiple de la prova. Les dues proves s’han de plantejar de 
manera que puguin ser resoltes amb representacions de diferent sensibilitat 
(naturalista, subjectiva, de comunicació gràfica o descripció tècnica), segons 
determini el tribunal en cada cas. 
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- La utilització possible de tècniques . El tribunal ha de fixar les tècniques adients per 
a cada exercici, inclouent-hi tècniques de representació tridimensional i infogràfiques 
si cal, i excloent tècniques de pintura o volum que no siguin de realització i acabat 
ràpids.  

- La temporalització de la prova. La durada de la prova ha de ser com a màxim de 3 
hores repartides en dues sessions. La primera sessió (d’una durada no superior a 1 
hora) consistirà en l’elaboració d’un esborrany i el plantejament del projecte a 
desenvolupar en la segona sessió. Aquest esborrany ha de romandre en poder del 
tribunal fins l’inici de la segona sessió en la qual s’ha de dur a terme l’elaboració de 
l’esborrany o projecte realitzat a la primera sessió. 

- Materials i estris per la realització de la prova. L’aspirant s’ha de proveir dels 
materials i estris necessaris per a la realització de la prova. 

Especialitat: Anglès 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica constarà de dues parts: 

1. Traducció a l’anglès sense diccionari d’un text d’una extensió aproximada de 300 a 
400 paraules. 

2. Resposta en anglès a qüestions d’acord amb els procediments de l’àrea sobre 
aspectes gramaticals, lèxics i d’anàlisi del discurs en relació a la impartició dels 
currículums assignats a l’especialitat en l’ensenyament secundari. 

El tribunal presenta dues activitats a elegir-ne una de cada part. El tribunal pot 
formular qüestions en les dues parts i valora la tècnica del comentari de text, la 
coherència i la cohesió del text així com l’adequació i correcció gramatical.  

Especialitat: Alemany 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica constarà de dues parts: 

1. Traducció a l’alemany sense diccionari d’un text d’una extensió aproximada de 300 
a 400 paraules. 
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2. Resposta en alemany a qüestions d’acord amb els procediments de l’àrea sobre 
aspectes gramaticals, lèxics i d’anàlisi del discurs en relació a la impartició dels 
currículums assignats a l’especialitat en l’ensenyament secundari. 

El tribunal presenta dues activitats a elegir-ne una de cada part. El tribunal pot 
formular qüestions en les dues parts i valora la tècnica del comentari de text, la 
coherència i la cohesió del text així com l’adequació i  la correcció gramatical.  

Especialitat: Francès 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica constarà de dues parts: 

1. Traducció al francès sense diccionari d’un text d’una extensió aproximada de 300 a 
400 paraules. 

2. Resposta en francès a qüestions d’acord amb els procediments de l’àrea sobre 
aspectes gramaticals, lèxics i d’anàlisi del discurs en relació a la impartició dels 
currículums assignats a l’especialitat en l’ensenyament secundari. 

El tribunal presenta dues activitats a elegir-ne una de cada part. El tribunal pot 
formular qüestions en les dues parts i valora la tècnica del comentari de text, la 
coherència i la cohesió del text així com l’adequació i la correcció gramatical. 

Especialitat: Llengua i literatura catalanes 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà de dues parts: 

1. Un comentari literari  a partir d’un text pertanyent a una obra o a un autor 
representatiu inclòs en el temari. El comentari ha de ser una anàlisi contextualitzada 
dels trets conceptuals i estilístics del text d’acord amb el gènere al qual pertany.  

2. Un comentari lingüístic a partir d’un text humanístic, assagístic o periodístic. El 
comentari ha d’exposar les característiques lingüístiques més significatives del text. 

El tribunal presenta dos textos a elegir-ne un de cada part. El tribunal pot formular 
qüestions pertinents al text i valora la tècnica del comentari de text, la coherència i la 
cohesió del text així com l’adequació i la correcció gramatical.  
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Especialitat: Música 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà de tres parts: 

1. Audició i anàlisi d’una obra o fragment musical i la seva aplicació didàctica. Aquest 
exercici s’ha de realitzar per escrit i ha de ser el mateix per a tots els aspirants. El 
tribunal facilita una partitura de l’obra o fragment, per analitzar, a cada aspirant. 
L’obra  o fragment s’ha d’escoltar tres vegades. Necessàriament l’anàlisi ha 
d’incloure justificadament: l’estil (període històric i possibilitats d’autor) i la forma 
musical (anàlisi melòdica i temàtica, rítmica, tímbrica, dinàmica, textural, 
contrapuntística, harmònica...). El temps màxim per realitzar aquesta part és de 2 
hores. Aquesta part és comuna en les dues opcions. 

2. Interpretació vocal d’una cançó o fragment musical (màxim 32 compassos) i 
lectura rítmica d’un fragment musical (mínim 16 compassos) facilitades pel tribunal. 
La cançó o el fragment musical ha de ser tonal; pot incloure alguna alteració 
accidental. La tessitura ha de ser transportable a qualsevol registre i només es 
disposarà, per a la seva preparació, d’un diapasó de forquilla. S’ha d’interpretar 
sense acompanyament instrumental. Quant a la lectura rítmica, pot incloure canvis 
de compàs, de clau, de temps, grups de valoració especial (tresets, etc...), i qualsevol 
combinació de figures i silencis. Per a la preparació d’aquest exercici  es disposarà de 
30 minuts. 

3. Interpretació d’una obra o fragment musical, amb l’instrument aportat per 
l’aspirant, de partitures originals per a cada instrument en concret, facilitades pel 
tribunal. Per a la preparació d’aquest exercici es disposarà de 20 minuts. 

En els exercicis dels apartats 2 i 3 el tribunal ha de valorar la precisió i claredat de la 
interpretació així com el so, el fraseig, l’agònica i la dinàmica. 

Especialitat: Educació física 

Pendent 

Especialitat: Orientació educativa 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 
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Cadascuna de les dues opcions de la prova consistirà en la resolució d’un supòsit 
pràctic sobre algun dels temes següents: 

- Realització d’una proposta curricular específica que consisteixi a analitzar un 
supòsit pràctic referit a un grup d’alumnes amb retards d’aprenentatge, proposta 
d’actuacions que condueixin a proporcionar la resposta educativa adequada, prenent 
com a referència el currículum de l’etapa, i concretar les seves possibles adaptacions 
o modificacions curriculars. 

- Justificar i elaborar un dictamen d’escolarització sobre alumnes amb necessitats 
educatives especials a partir de la informació proporcionada. 

- Establir i justificar, a partir d’un supòsit concret, el programa de suport a un pla 
d’acció tutorial. 

- Dissenyar un pla d’activitats del departament d’orientació referent a les possibilitats 
d’orientació acadèmica i professional per a un grup determinat d’alumnes. 

Especialitat: Tecnologia 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.  

Cadascuna de les dues opcions de la prova consistirà en la resolució de qüestions i/o 
problemes i/o exercicis i/o projectes tècnics  i/o supòsits pràctics relacionats amb el 
temari de l’especialitat i amb els currículums de les etapes i nivells en els quals hi té 
atribució docent, amb especial atenció a les tecnologies de la informació i de la 
comunicació. Aquesta prova podrà requerir l’elaboració de programes senzills 
mitjançant entorns d’aprenentatge de programació d’entorn gràfic.  

El Tribunal decidirà sobre l'execució d'aquesta part a l'aula-taller o, si s'escau, a 
l'aula d'informàtica. 
 
Especialitat: Hoteleria i turisme  

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi 
d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o 
simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els 
àmbits següents: 
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Investigació de mercats en el sector de l'hoteleria i el turisme. 

Desenvolupar projectes de disseny i comercialització de productes i destinacions 
turístiques de base territorial, nacional i internacional. 

Planificació estratègica i Pla de màrqueting, màrqueting de productes i màrqueting 
de serveis. 

Gestió econòmica i administrativa d'establiments de restauració, d'allotjament i 
agències de viatges. 

Processos d'aprovisionament i control de consum de productes gastronòmics. 

Sistemes i procediments per a l'organització i gestió dels serveis de recepció, 
consergeria i comunicació dels establiments d'allotjament. 

Processos de gestió i control de qualitat d'establiments de restauració, d'allotjament 
i d'agències de viatges. 

Procediments i tècniques per a la gestió de les reserves de viatges. 

Processos d'informació, assistència i guiatge de grups turístics. 

Identificació  de recursos turístics i/o destinacions dins un àrea o zona geogràfica 
establerta, analitzant les seves característiques segons tipologia. 

Especialitat: Informàtica 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi 
d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o 
simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els 
àmbits següents: 

Anàlisi de tecnologies d'interconnexió, configuració de l'estructura de la xarxa 
telemàtica i avaluació del seu rendiment. 

Disseny i implementació de xarxes locals tant des del punt de vista lògic com físic. 

Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions web, amb 
independència del model emprat utilitzant tecnologies específiques client/servidor. 
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Desenvolupament de programari específic per a la gestió i explotació de bases de 
dades. 

Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions multiplataforma amb 
independència del model emprat utilitzant tecnologies específiques client/servidor i 
garantint l'accés a les dades de forma segura. 

Aplicació de tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificant-les i 
avaluant-les per assegurar el sistema. 

Aplicació de tècniques de protecció contra pèrdues d'informació, analitzant plans de 
seguretat i necessitats d'ús per assegurar les dades. 

Especialitat: Intervenció sociocomunitària 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi 
d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o 
simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els 
àmbits següents: 

Elaboració d'un programa de promoció de la igualtat de gènere, a partir d'un 
supòsit. 

Plantejament d'un projecte de mediació comunicativa, a partir d'un supòsit. 

Elaboració d'un programa d'animació cultural i/o turística, a partir d'un supòsit. 

Elaboració d'un programa de desenvolupament comunitari, a partir d'un supòsit. 

Plantejament d'un projecte de dinamització d'un espai de lleure, prèviament definit. 

Simulació de tècniques d'intervenció social en un àmbit prèviament definit. 

Simulació de tècniques per al desenvolupament d'habilitats bàsiques necessàries per 
a l'autonomia personal i social. 

Elaboració d'un programa d'intervenció social, a partir d'un supòsit. 

Elaboració d'un programa de desenvolupament i adquisició d'hàbits d'autonomia 
personal, a partir d'un supòsit. 
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Elaboració d'un projecte de col·laboració entre les famílies i l'escola infantil. 

Plantejament d'un projecte educatiu per a un centre d'educació formal o d'educació 
no formal, adreçat a infants. 

Elaboració d'una programació d'intervenció educativa, referida a la pràctica 
psicomotriu. 

Elaboració d'un programa d'intervenció educativa, a partir d'un supòsit. 

Especialitat: Navegació i instal·lacions marines 

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà 
una. 

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi 
d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o 
simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un 
dels àmbits següents: 

Planificació i realització de la derrota del buc en un pont integrat (simuladors). 

Execució d’una maniobra d’entrada o sortida de port (simuladors). 

Realització de càlculs cinemàtics navals, del rumb i la distància a un punt i de marees. 

Determinació de la situació del vaixell mitjançant observació del Sol, planetes i estels 
o per demores, marques o en enfilacions. 

Determinació de l'estabilitat estàtica i dinàmica del vaixell. 

Diagnosi d'avaries en les màquines i instal·lacions de vaixell a partir de les lectures 
d'instrumentació de control, d'assaigs, comprovacions i documentació tècnica del 
sistema (simuladors). 

Muntatge i interpretació d'esquemes de circuits elèctrics, pneumàtics i hidràulics del 
vaixell. 

Preparació i supervisió del funcionament dels sistemes propulsors i auxiliars del 
vaixell (simuladors). 
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Especialitat: Processos sanitaris 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi 
d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o 
simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els 
àmbits següents: 

Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d'una consulta i/o unitat. 

Realització de diferents tècniques d'educació per la salut i vigilància epidemiològica 
adaptades a casos simulats. 

Identificació de diferents mostres tissulars i citològiques. 

Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives. 

Identificació, i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació 
sanitària. 

Determinació de paràmetres necessaris per exploració, detecció i enregistrament de 
l'estat de salut/malaltia bucodental. 

 

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES 

Característiques comunes de la part pràctica 

Els tribunals formulen dues opcions als participants perquè n’elegeixin una. 

Els tribunals han d’informar oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la 
documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics 
que composen la prova. 

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. 

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el 
currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats 
prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos 
necessaris; els criteris i instruments d'avaluació. 
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El tribunal valora la comprensió oral de l’aspirant; la capacitat per analitzar i 
descriure el sistema lingüístic i l’ús de la llengua (lèxic, discurs, gramàtica, fonètica i 
fonologia), emprant la correcta terminologia lingüística i metalingüística; la capacitat 
de proporcionar explicacions didàctiques a fenòmens lingüístics d’especial dificultat 
en l’aprenentatge de l’idioma estranger; la fluïdesa en la traducció directa e inversa; 
el domini del llenguatge específic en l’anàlisi de text i en l’ús de la llengua; 
l’expressió escrita de l’aspirant.  

També es valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats 
instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització 
del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la 
resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació. 

La comissió de selecció o el tribunal determinarà el temps per a la realització de la 
prova pràctica, que com a màxim serà de tres hores i mitja. En funció del tipus de 
prova pràctica el tribunal pot distribuir el temps de la realització de la prova en 
diferents dies. 

 

 Especialitat: Anglès 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica consta de tres parts: 

1. A partir de l’audició de dos texts orals en anglès s’ha de respondre a les qüestions 
que el tribunal plantegi sobre aquests textos.  

Cada text oral té una duració màxima de cinc minuts i s’escoltarà dues vegades.  

2. Consta d’una traducció inversa d’un text actual literari o periodístic sense 
diccionari i una traducció directa d’un text actual o periodístic sense diccionari. 
L’extensió màxima de cada text és de 250 paraules. 

3. A partir d’un text escrit en anglès redactat en prosa actual de caràcter no 
exclusivament literari i d’una extensió aproximada de 700 paraules s’ha de realitzar 
una anàlisi  en la qual s’ha de tenir en compte, el tipus i gènere textual, les funcions 
comunicatives (principals i secundàries), els recursos estilístics i també s’ha de 
respondre a les qüestions que el tribunal plantegi al respecte. 
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Especialitat: Alemany 

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica consta de tres parts: 

1. A partir de l’audició de dos texts orals en alemany s’ha de respondre a les 
qüestions que el tribunal plantegi sobre aquests textos.  

Cada text oral té una duració màxima de cinc minuts i s’escolta dues vegades.  

2. Consta d’una traducció inversa d’un text actual literari o periodístic sense 
diccionari i una traducció directa d’un text actual o periodístic sense diccionari. 
L’extensió màxima de cada text és de 250 paraules. 

3. A partir d’un text escrit en alemany redactat en prosa actual de caràcter no 
exclusivament literari i d’una extensió aproximada de 700 paraules s’ha de realitzar 
una anàlisi en la qual s’ha de tenir en compte, el tipus i gènere textual, les funcions 
comunicatives (principals i secundàries), els recursos estilístics i també s’ha de 
respondre a les qüestions que el tribunal plantegi al respecte. 

Especialitat: Francès  

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. 

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica consta de tres parts: 

1. A partir de l’audició de dos texts orals en francès s’ha de respondre a les qüestions 
que el tribunal plantegi sobre aquests textos.  

Cada text oral té una duració màxima de cinc minuts i s’escolta dues vegades.  

2. Consta d’una traducció inversa d’un text actual literari o periodístic sense 
diccionari i una traducció directa d’un text actual o periodístic sense diccionari. 
L’extensió màxima de cada text és de 250 paraules. 

3. A partir d’un text escrit en francès redactat en prosa actual de caràcter no 
exclusivament literari i extensió aproximada de 700 paraules s’ha de realitzar una 
anàlisi en la qual s’ha de tenir en compte, el tipus i gènere textual, les funcions 
comunicatives (principals i secundàries), els recursos estilístics i també s’ha de 
respondre a les qüestions que el tribunal plantegi al respecte. 
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COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 

En funció del tipus de prova pràctica el tribunal pot distribuir el temps de la 
realització de la prova en diferents dies. 

Especialitat: Fonaments de composició 

La prova pràctica consta de quatre parts: 

1. Realització d’un exercici combinat de Baix-Tiple a 4 veus mixtes d’una longitud 
d’entre 16 i 24 compassos proposat pel tribunal. Temps de realització: 6 hores com a 
màxim. 

2. Realització d’una invenció per a piano a 2 o 3 veus (segons indiqui el tribunal) en 
l’estil de J.S. Bach a partir d’un inici proposat pel tribunal d’una longitud mínima de 
36 compassos. Temps de realització: 8 hores màxim. 

3. Composició d’una obra musical per a una plantilla instrumental de màxim 5 
instruments i longitud mínima de 40 compassos. El tribunal proposa tres inicis 
diferents. L’aspirant triarà un d’ells i desenvoluparà l’obra seguint l’estil del tema 
proposat.  Temps de realització: 10 hores màxim. 

El tribunal podrà donar totes les pautes i indicacions que consideri oportunes per a la 
realització de cada exercici. 

Per a la realització d’aquestes tres parts cada aspirant tindrà a la seva disposició un 
piano o teclat.  

4. Anàlisi formal, harmònica, contextual i didàctica d’una obra o fragment facilitat pel 
tribunal, que inclourà aspectes tècnics propis de l’anàlisi musical així com aspectes 
de caràcter pedagògic d’aplicació pràctica a l’aula (curs en què es podria incloure 
l’obra per ser treballada amb els alumnes; objectius i continguts del currículum als 
quals cal referir-la; proposta metodològica sobre el treball a realitzar; criteris i 
elements per a la seva avaluació i mínims exigibles a l’alumnat en la realització de la 
mateixa). L’aspirant disposarà d’un màxim d’una hora i mitja per a la preparació 
d’aquesta part i d’un màxim de mitja hora per a la seva exposició, en la qual haurà 
de contestar a totes les preguntes que li formuli el tribunal. 

Especialitat: Llenguatge musical 

La prova pràctica consta de quatre parts: 
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1. Entonació a primera vista d’una lliçó de llenguatge musical proposada pel tribunal 
i repentització i transport a la distància intervàlica que determini el tribunal del seu 
acompanyament pianístic. 

2. Lectura rítmica d’un fragment musical a primera vista. 

L’aspirant disposarà de 30 minuts per a la preparació d’aquestes dues primeres 
parts. 

3. Realització de dos exercicis de dictat musical; un a una veu i un altre a dues veus, 
de caràcter contrapuntístic.  El tribunal determina el nombre de vegades que repetirà 
cada un dels dictats. 

4. Composició d’una lliçó de llenguatge musical amb acompanyament pianístic, a 
partir d’un tema proporcionat pel tribunal, que establirà el curs dels ensenyaments 
de música a què ha de fer referència la composició.  Amb independència d’altres 
aspectes que es considerin procedents, s’hauran d’assenyalar els objectius i 
continguts del currículum a què cal referir la lliçó que compongui, propostes 
metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seva avaluació 
i mínims exigibles a l’alumnat en la realització de la mateixa. Per a la preparació de 
l’exercici es disposarà d’un màxim de quatre hores, tenint un piano o teclat a la seva 
disposició i un temps màxim de vint minuts per a la seva exposició i interpretació, en 
la qual haurà de contestar a totes les preguntes que li formuli el tribunal. 

Especialitat: Dansa espanyola  

Entre vàries propostes d’exercicis proporcionats pel tribunal, l’opositor n’elegirà una 
per al desenvolupament del muntatge d’una classe de dansa espanyola d’un nivell 
mitjà avançat i realitzarà una anàlisi tècnica dels distints elements que la composen. 
L’opositor plantejarà els cursos en els qual es podria fer el muntatge, objectius i 
continguts curriculars relacionats amb una proposta metodològica per a la seva 
presentació. 

L’exposició i defensa d’aquest muntatge, que tindrà una durada màxima de 30 
minuts, permetrà comprovar la pràctica docent de l’opositor, així com el 
coneixement de la matèria que impartirà (folklore, escola bolera, flamenca o dansa 
estilitzada) i la seva capacitat per a transmetre els coneixements als alumnes. 

L’opositor disposarà de 60 minuts per a la preparació d’aquesta prova. 
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Especialitat: Dansa clàssica 

Entre vàries propostes d’exercicis proporcionats pel tribunal, l’opositor elegirà una 
per al desenvolupament del muntatge d’una classe de dansa clàssica d’un nivell 
mitjà avançat i realitzarà una anàlisi tècnica dels distints elements que la composen. 
L’opositor plantejarà els cursos en els qual es podria fer el muntatge, objectius i 
continguts curriculars relacionats amb una proposta metodològica per a la seva 
presentació. 

L’exposició i defensa d’aquest muntatge, que tindrà una durada màxima de 30 
minuts, permetrà comprovar la pràctica docent de l’opositor, així com el 
coneixement de la matèria que impartirà i la seva capacitat per a transmetre els 
coneixements als alumnes 

L’opositor disposarà de 60 minuts per a la preparació d’aquesta prova. 


