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ANNEX 9 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PART PRÀCTICA 

Especificacions, pautes i criteris per a 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. 

El tribunal determinarà el temps per a la realització de la prova pràctica, que com a 

màxim serà de dues 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 educatives i la seva 

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

Balears. 

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 de dues parts: 

1. Lectura a primera vista  proposada pel tribunal d’un fragment musical amb un mínim 

de 16 compassos i un màxim de 24. 

2. Interpretar amb la veu o amb un instrument, aportat per l’aspirant, un fragment d’una 

partitura entregada pel Tribunal. 

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 amb l’anàlisi d’una situació d’ensenyament aprenentatge descrita en un supòsit 

i la concreció de l’actuació docent oportuna a un 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 

amb l’anàlisi d’una situació d’ensenyament aprenentatge descrita en un supòsit i la 

concreció de l’actuació docent oportuna a un aula on hi hagi alumnat de necessitats 

específiques de suport educatiu. 
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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. 

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. 

El tribunal determinarà el temps per a la realització de la prova pràctica, que com a 

màxim serà de tres hores.   

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: 
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1. Traducció a l’alemany sense diccionari d’un text d’una extensió aproximada de 300 a 

400 paraules. 

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 

cohesió del text així com l’adequació i correcció gramatical.  

Especialitat: Economia 

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. Anàlisi i comentari d’un text rellevant d’actualitat econòmica. 

2. Resolució de qüestions i/o problemes i/o exercicis 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.  

Especialitat: Administració d'empreses. 

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: 

Procés comptable de les operacions econòmiques i financeres, confecció de llibres i 

registres de comptabilitat, i elaboració dels Comptes Anuals, aplicant el Pla General-

Comptable. Tractament informàtic del procés comptable. 

Càlcul de costos i punt mort. 

Anàlisi econòmica i financera. 

Formalització de les obligacions fiscals. 

Previsions de tresoreria, control de plans pressupostaris, i gestió i control de tresoreria. 

Càlcul d'operacions financeres, i gestió de pagaments i cobraments. 
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Selecció d'inversions. 

Mitjans de finançament amb clients, proveïdors i institucions financeres. 

Anàlisi i contractació de serveis i/o productes financers i/o d'assegurances, i formalització 

de documentació. 

Anàlisi econòmica i financera de valors mobiliaris. 

Selecció de personal, formalització i registre de documents de contractació, quantificació 

de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, gestió de la documentació de 

personal als organismes públics, i planificació d'activitats de formació. 

Anàlisi i gestió d'un servei d'auditoria. 

Tramitació d'assumptes, expedients o reclamacions, en l'Administració pública, i 

formalització de documentació. 

Gestió de les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, de l'empresa. 

Atenció al públic i protocol. 

Organització d'entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, viatges nacionals i 

internacionals. Càlcul de costos d'actes i reunions, i control del temps. 

Elaboració i/o valoració d'un projecte empresarial. 

Especialitat: Formació i orientació laboral. 

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: 

Procés d'orientació laboral i recerca d'ocupació, fonts i tècniques de recerca de feina i 

anàlisi d'informació. 

Mercat de treball, competències professionals i itineraris professionals i formatius. 

Habilitats de treball en equip i negociació de conflictes. 

Aplicació de drets i deures laborals bàsics i normativa relacionada. 

Interpretació dels diferents tipus de contractació i les seves característiques. 
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Anàlisi de les modificacions dels contractes de treball i les seves conseqüències. 

Anàlisi i coneixement de diferents entitats gestores de la Seguretat Social, serveis i 

prestacions. 

Gestió de conflictes col·lectius i conflictes individuals en les relacions laborals. 

Innovació empresarial. Actituds i habilitats emprenedores i valoració d'un projecte 

empresarial. 

Previsions de tresoreria i pressupostos. Interpretació de comptes anuals. 

Anàlisi i característiques de diferents formes jurídiques d'una empresa. 

Anàlisi de l'entorn laboral, els factors de risc i la seva relació amb la salut. 

Identificació de riscos, avaluació, danys derivats i mesures de prevenció i protecció 

aplicables. 

Drets i deures, participació dels treballadors i organismes relacionats amb l'activitat 

preventiva. 

Mesures i pla d'autoprotecció i pla d'actuació. Primers auxilis. 

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. 

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. 
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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. 

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: Organització i gestió comercial. 
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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: 

Tècniques de venda dels productes i/o serveis, i atenció al client. 

Realització de les operacions de venda i d'atenció al client. 

Selecció i negociació de proveïdors, i gestió de compres. 

Negociació de la venda, control, i formació i perfeccionament de l'equip de vendes. 

Obtenció, procés i organització de la informació en la investigació comercial. 

Tractament informàtic de la informació obtinguda, i anàlisi estadístic. 

Establiment de polítiques de màrqueting i control de l'acció publicitària. 

Màrqueting digital, gestió de webs i sistemes de comunicació digitals. 

Relacions públiques i organització d'esdeveniments. 

Tècniques de comunicació publicitària. Mitjans i suports de comunicació. 

Administració i gestió d'un petit establiment comercial. 

Planificació d'una investigació comercial, selecció del canal de distribució, i promoció del 

producte en operacions de comerç internacional. 

Negociació d'operacions de compravenda de mercaderies a nivell internacional. 

Gestió administrativa en les operacions d'importació i exportació, i introducció i 

expedició de mercaderies, i formalització de la documentació corresponent. 

Selecció del mitjà de finançament i dels mitjans de pagament més adequats per a 

transaccions internacionals. Formalització i gestió de la documentació. 

Determinació de riscos financers de les operacions internacionals i la seva cobertura. 

Organització del servei de tràfic d'una empresa de transport terrestre, i control de 

mercaderies i dels vehicles. 

Planificació del servei de línies regulars i transports discrecional en el servei de transport 

terrestre. 
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Organització i comercialització dels serveis de transport de mercaderies i de viatgers. 

Control d'establiment, indústries, activitats, productes i serveis, dins l'àmbit del consum: 

les inspeccions de consum. 

Plans d'atenció al consumidor/usuari de béns i serveis: defensa del consumidor i servei 

d'atenció al consumidor o client. 

Organització i gestió dels plans formatius i campanyes d'informació en matèria de 

consum. 

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 l'estat 

de salut/malaltia bucodental. 

 

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

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. 
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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. 

El tribunal determinarà el temps per a la realització de la prova pràctica, que com a 

màxim serà de tres hores. 

Especialitat:  Cuina i pastisseria 

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 els 

àmbits següents: 

Processos d'aprovisionament, manipulació en cru, preelaboració i conservació de tot 

tipus d'aliments. 

Tècniques de preparació, realització i presentació d'elaboracions culinàries, de 

pastisseria, rebosteria i forneria. 

Tècniques de preparació i presentació de plats a la vista del client. 

Tècniques de preparació i presentació de diferents tipus de plats de la cuina regional, 

nacional i internacional. 

Realització de càlculs i mesures de diferents magnituds relacionades amb els productes 

culinaris. 

Planificació d'un servei de bufet. 

Identificació, característiques i valor nutricional dels aliments. 

Representació gràfica de les zones de la cuina i de l'obrador, equipaments i circuits dels 

gèneres, productes i residus. 
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Aplicació dels manuals de bones pràctiques. 

Especialitat: Estètica 

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

àmbits següents: 

Resolució d’exercicis relacionats amb l'aparatologia, materials i productes emprats a 

l'especialitat, incloent la identificació del principi de funcionament, utilització, 

contraindicacions, manteniment i control de qualitat. 

Aplicació de tècniques i tractaments de manicura i pedicura. 

Realització d'escultura d'ungles. 

Aplicació de tècniques d'epilació i tècniques d'higiene, facial i corporal. 

Elaborar protocols dels tractaments a realitzar utilitzant tècniques d'electroestètica i 

aplicació d'aquestes tècniques. 

Elaborar protocols per a la tècnica de microimplantació de pigments i aplicació de la 

tècnica. 

Aplicació de tècniques de maquillatge. 

Dissenyar el maquillatge de caracterització d'efectes especials, seleccionant 

procediments, tècniques i recursos. 

Dissenyar el tipus de pròtesi que cal utilitzar en funció del resultat del procés de 

caracterització que cal obtenir. Identificar el tipus de material adient i seleccionar les 

tècniques més idònies per a la fabricació de les pròtesis, a partir del disseny del 

personatge i del procés de caracterització. 

Realitzar l'obtenció dels motlles, les tècniques de modelat o escultura, i les tècniques del 

buidat amb destresa i seguretat, en funció del personatge que s'ha de realitzar. 

Seleccionar la tècnica de massatge o drenatge o altres, en funció dels diferents tipus 

d'alteracions estructurals o funcionals detectades en la circulació sanguínia, de la 

presència d'estats de tensió psicològica o neuromuscular, de la tipologia de les anomalies 

estètiques i dels criteris del facultatiu en tractaments estètics pre i postoperatoris, i també 

de les demandes/necessitats o preferències del client. 
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Aplicar les tècniques de massatge facial i corporal, drenatge limfàtic manual, massatge 

circulatori manual, reflexologia podal, aromateràpia, cromoteràpia i d'altres segons les 

demandes/necessitats o preferències del client i en funció del protocol establert. 

L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar de forma destra i en les 

condicions de seguretat i higiene adequades. 

Especialitat: Manteniment de vehicles 

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: 

Verificacions, controls i reparacions del motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars. 

Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de transmissió, frenada i trens de 

rodatge. 

Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de seguretat i confortabilitat del vehicle. 

Processos de mecanització. 

Processos de reparació i substitució d'elements fixes i amovibles de la carrosseria del 

vehicle. 

Processos de preparació i aplicació de productes per a la protecció i preparació de 

superfícies de la carrosseria. 

Processos de preparació i aplicació de productes per a l'acabat i l'embelliment de 

carrosseries. 

Seguretat en el manteniment de vehicles. 

Verificacions, controls i reparacions de noves tecnologies de propulsió. 

Verificacions, controls i reparacions dels accessoris de maquinària. 

Verificacions, controls i reparacions de sistemes de bogie, frenada, tracció i xoc i sistemes 

de confortabilitat del material rodant ferroviari. 

Especialitat: Perruqueria 



 

13 

 

El tribunal informarà oportunament als opositors dels recursos humans (model) i tècnics 

necessaris per al desenvolupament de les pràctiques. 

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 els 

àmbits següents: 

Tècniques de canvis de color temporal, semipermanent o permanent en funció de les 

característiques del cabell del client i de l’estil desitjat, de forma seqüenciada segons el 

protocol de treball establert. 

Tècniques de tallada del cabell de forma seqüenciada segons el protocol de treball 

establert, en funció de les característiques del cabell, de les característiques 

morfològiques i de l’estil desitjat. 

Tècniques de rasurat i afaitat de la barba i bigoti del client, en funció de les 

característiques anatòmiques i morfològiques de la seva cara. 

Tècniques de canvi de forma permanent i/o temporal segons el protocol de treball 

establert, en funció de les característiques del cabell, de les característiques 

morfològiques i de l’estil desitjat. 

Selecció del tipus de pentinat, acabament o recollit més adequat a les característiques del 

client a partir de les seves demandes/necessitats o preferències i de la identificació de les 

característiques del seu cabell i la seva fisonomia. 

Tècniques de pentinat, acabaments o recollits a partir del protocol realitzat juntament 

amb les operacions prèvies necessàries: rentat, raspallat o marcatge, en funció del tipus 

de pentinat, acabament o recollit seleccionat. 

Tècniques de confecció i/o col·locació de perruques, postissos o extensions en funció de 

les necessitats/demandes o preferències del client i a partir de les característiques del 

cabell i de la seva fisonomia. 

Tècniques de manicura i/o pedicura en funció de les característiques del client. 

L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar de forma destra i en les 

condicions de seguretat i higiene adequades. 

Especialitat: Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 

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 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: 

Identificació dels requisits i les condicions de dispensació de productes farmacèutics i 

parafarmacèutics. 

Identificació de material i equips de laboratori. 

Realització de càlculs d'operacions galèniques. 

Elaboració de preparats farmacèutics. 

Determinació de paràmetres físics, bioquímics i microbiològics en mostres biològiques. 

Realització d'anàlisis bioquímiques i microbiològiques d'aliments. 

Identificació de característiques tècniques de projeccions radiològiques, estructures 

anatòmiques, posicionament i mesures de protecció en diferents registres radiogràfics 

Identificació de diferents materials radiogràfics relacionant-los amb la seva utilització dins 

la cadena d'obtenció d’imatge, conservació i manipulació. 

Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials 

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 els 

àmbits següents: 

Planificació, preparació i aplicació de cures auxiliars d'infermeria a pacients simulats. 

Preparació i aplicació de tècniques de neteja, desinfecció i esterilització d’instrumental i 

equips sanitaris. 

Identificació i manipulació de materials, instruments i equips d'odontoestomatologia. 

Identificació dels processos, instruments i materials per al processament de mostres de 

teixits i citopreparats. 

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

Identificació i realització de processos de control de qualitat higiènica i dietètica dels 

aliments. 
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Gestió de documentació sanitària. 

Realització de tècniques de prevenció bucodental. 

Especialitat: Processos comercials 

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 d'activitats de promoció del punt de venda. 

Planificació d'actuacions de marxandatge a l'establiment comercial: promoció del 

producte, organització del punt de venda, i comunicació i informació. 

Definició i muntatge d'un aparador. 

Organització de campanyes de promoció i publicitat. 

Organització, gestió i control del procés de logística comercial: emmagatzematge, i 

distribució, nacional i internacional, de mercaderies. 

Distribució del magatzem, funcionament, control d'inventaris i expedició de mercaderies. 

Anàlisi, selecció i càlcul de costos en el transport internacional de mercaderies. 

Definició de rutes de transport internacional de mercaderies. 

Formalització de la documentació de transport i assegurança en el transport, nacional i 

internacional, de mercaderies. 

Gestió administrativa de les operacions de transport de mercaderies i de viatgers. 

Organització del sistema informàtic, i dels procediments de protecció de la informació. 

Manteniment operatiu dels elements informàtics, operativitat en un sistema de xarxa i en 

un sistema de teleprocés. 

Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de 

dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents. 

Transmissió i obtenció d'informació mitjançant Internet. 
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Eines de comerç electrònic, administració de pàgines web, botigues virtuals i sistemes de 

comunicació digital. 

Disseny i elaboració de materials publicitaris i informatius. 

Disseny i elaboració de sistema d'informació per al servei d'atenció al consumidor, i 

utilització de tècniques estadístiques i tractament informàtic. 

Especialitat: Processos de gestió administrativa 

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà 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 i formalització de documentació amb equips ofimàtics. 

Sistemes d’arxivament manuals i automatitzats. 

Tractament informàtic de dades, manteniment de dades i informació, i manteniment 

operatiu dels equips. 

Instal·lació de programes informàtics, organització del sistema informàtic i dels 

procediments de salvaguarda de la informació. Manteniment operatiu dels elements 

informàtics i operativa en un sistema de xarxa. 

Creació de documents amb mitjans informàtics: disseny de full de càlcul i bases de dades: 

generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents. 

Tecnologia i comunicacions digitals: maquinari, perifèrics, accessoris, connectivitat, 

sincronització i interacció. Gestió de correu electrònic i agenda electrònica. 

Eines d’internet per a l’empresa. Administració d’espais web, blogs i plataformes 

corporatives. Gestors de continguts. 

Producció i formalització de cartes, comunicacions i altra documentació comercial, 

quantificació d’operacions comercials, liquidació fiscal. 

Valoració d’ofertes de proveïdors, producció i formalització de documents relacionats 

amb el procés d’aprovisionament i emmagatzematge, i procés de control dels processos 

administratius de compra. 
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Procés de negociació de la venda, establiment de condicions de contractació del producte 

o servei, formalització de documents relacionats amb el procés de venda, obtenció 

d’informació sobre la clientela i procés de control dels processos administratius de venda. 

Seguiment, atenció i assessorament al client, resolució d’incidències i reclamacions. 

Formalització de contractes de personal i altres relacionats amb la retribució dels 

treballadors, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, i gestió 

de la documentació de personal en els organismes públics. Control horari i gestions de 

no-presència. 

Formalització de documentació d’impresos oficials de l’Administració pública i de 

procediments de registre. 

Especialitat: Serveis a la comunitat 

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 els 

àmbits següents: 

Simulació/disseny d'una intervenció integral (sociofamiliar, educativa i comunitària) a un 

centre educatiu com a PTSC (Professor tècnic de serveis a la comunitat). 

Elaboració d’un programa d’animació d’oci i temps de lleure a partir d’un supòsit. 

Simulació de tècniques d’intervenció davant un grup.  

Elaboració d’un programa pel desenvolupament i adquisició d’hàbits d’autonomia 

personal en infants.  

Desenvolupament d’un projecte d’intervenció educativa utilitzant el joc com a recurs. 

Organització d’un racó d’expressió. 

Utilització de recursos d’expressió i comunicació en la intervenció amb infants. 

Plantejament del projecte d'intervenció en una unitat de convivència prèviament definida. 

Identificació de carències i alteracions en el supòsit d’unitats de convivència i 

plantejament de projectes d’intervenció.    

Disseny de l’organització del domicili d’una persona amb discapacitat prèviament 

definida. 
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Desenvolupament d’un projecte d’inserció ocupacional. 

Especialitat: Serveis de restauració 

El tribunal informarà oportunament als opositors dels recursos tècnics necessaris per al 

desenvolupament de les pràctiques. 

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 els 

àmbits següents: 

Tècniques d'elaboració de combinats i còctels. 

Procés de degustació. 

Tècniques de servei de plats i de preparació de plats davant del client. 

Tècniques de servei de begudes al restaurant. 

Processos de supervisió del procés de servei en l'àrea de consum d'aliments i begudes. 

Planificació i/o desenvolupament de les tècniques d’un determinat  servei. 

Tècniques de venda del servei. 

Elaboració de la fitxa de realització del servei. 

Proposta de menús en casos específics. 

Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques 

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: 

Interpretació d'informació continguda en la documentació tècnica relativa a equips i les 

seves característiques. Configuració de components de maquinari. Elecció de 

components, a partir de la seva compatibilitat. 
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Utilització i aplicació de la informació continguda en la documentació d'aplicacions 

informàtiques i llurs entorns de treball. 

Instal·lació, configuració, utilització i aplicació de funcions i gestió de recursos en un 

sistema operatiu monousuari. 

Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema operatiu multiusuari. 

Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema de xarxa d'àrea local. 

Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en llenguatge de programació 

estructurada. Gestió d'estructures de dades internes. Fitxers. Base de dades relacionals. 

Disseny i realització d'interfícies gràfiques d'usuari. Eines multimèdia. 

Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en un llenguatge de 

programació orientat a entorns gràfics. Fitxers. Bases de dades relacionals. 

 

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. 

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 a 

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.  
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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. 

El tribunal determinarà el temps per a la realització de la prova pràctica, que com a 

màxim serà de tres hores. 

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 texts.  

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 extensió aproximada de 700 paraules s’ha de realitzar una anàlisis  

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. 

 

COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 

 

Especialitats: Contrabaix, Viola, Violí, Violoncel, Piano  

Presentació d’un programa de concert elegit per l’opositor, amb un mínim de 4 obres 

representatives dels principals estils de la literatura de l’instrument, totes elles publicades. 

D’aquest programa, l’opositor interpretarà les obres que el tribunal seleccioni durant un 

temps mínim de trenta minuts. Se valorarà la dificultat tècnica, la qualitat i la destresa de 

la interpretació i l’interès artístic del programa presentat. En els casos en els quals sigui 

necessari l’aspirant aportarà el seu acompanyant.  

Exercici escrit sobre una anàlisi formal, estètica i didàctica d’una obra o fragment pròpia 

del repertori de l’especialitat facilitat pel tribunal que inclourà els aspectes harmònic, 
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formal, estilístic, estètic i didàctic. L’opositor disposarà d’un màxim de dues hores per a 

la realització. 

Especialitat: Dansa espanyola  

Entre vàries propostes d’exercicis proporcionats pel tribunal, l’opositor eligirà 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 quals 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 trenta 

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 seixanta minuts per a la preparació d’aquesta prova. 

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 trenta 

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 seixanta minuts per a la preparació d’aquesta prova. 

 

COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

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. 
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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. 

El tribunal determinarà el temps per a la realització de la prova pràctica, que com a 

màxim serà de 3 dies.  

Especialitats de: Dibuix artístic i color, Dibuix tècnic, Disseny d'interiors, Disseny gràfic, i 

Materials i tecnologia: disseny.  

La prova consistirà en la resolució d'un exercici d'aplicació de coneixements relacionat 

amb les habilitats instrumentals o tècniques de l'especialitat, amb especial atenció a les 

noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

L'exercici podrà tenir parts de resposta escrita, altres materialitzables en un procediment 

o tècnica propi de l'especialitat, o ser mixtes. 

 

COS DE MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

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 



 

23 

 

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. 

El tribunal determinarà el temps per a la realització de la prova pràctica, que com a 

màxim serà de 3 dies.  

Especialitats de: Tècniques de joieria i bijuteria, Tècniques de patronatge i confecció i 

Tècniques del metall.  

La prova consistirà en la resolució d'un exercici d'aplicació de coneixements relacionat 

amb les habilitats instrumentals o tècniques de l'especialitat, amb especial atenció a les 

noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

L'exercici podrà tenir parts de resposta escrita, altres materialitzables en un procediment 

o tècnica propis de l'especialitat, o ser mixtes. 

 


