DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA
DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE
TÈCNIC/A TITULAT/ADA MITJÀ/ANA EN TREBALL SOCIAL (TSOCIAL- LLIURE-2019)
(SUBGRUP A2)
(Núm. de registre de la convocatòria TSOCIAL- LLIURE-2019. DOGC núm. 7920, de
18.7.2019)
Categoria: TÈCNIC/A TITULAT/ADA MITJÀ/ANA EN TREBALL SOCIAL (SUBGRUP A2)

De conformitat amb allò que preveu la base 8 de la convocatòria esmentada i atès que
s’han establert els criteris de realització i valoració de la 1a. i de la 3a. prova de l’oposició,
aquest tribunal,

ACORDA:

1r.

Convocar a la realització de la 1a. i de la 3a. prova de l’oposició aquelles persones
aspirants que figuren admeses de participar en la convocatòria referenciada, d’acord
amb la llista definitiva de persones admeses i excloses publicada mitjançant resolució
de 10 de desembre de 2019.

2n. Donar publicitat del dia, del lloc i de l’horari de convocatòria per la realització de la 1a.
i de la 3a. prova, d’acord amb el que es detalla a l’annex 1 d’aquesta diligència.
3r.

Donar publicitat dels criteris de realització i de valoració de la 1a. i 3a. prova, d’acord
amb el que es detalla a l’annex 2 d’aquesta diligència.

Barcelona, 5 de febrer de 2020

Carmen Martin Romero
Secretaria del tribunal

Annex 1 a la diligència de 5 de febrer de 2020, de tribunal qualificador de la
convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la
categoria tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social (TSOCIAL-LLIURE-2019)
________________________________________________________________________
Anunci pel qual es dóna publicitat del dia, de l’horari i del lloc de realització de la 1a. i de la 3a.
prova de l’oposició de la convocatòria esmentada d’acord amb les dades que es detallen a
continuació:

Dia:

15 de març de 2020

Horari:

Convocatòria i obertura de les aules:

09,30 hores

Lloc de realització de les proves:

BARCELONA
Lloc:

Universitat Pompeu Fabra - Barcelona
Campus Ciutadella
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27.
08005 Barcelona
https://www.upf.edu/web/campus/campus-ciutadella

Podreu consultar el núm. d’aula que us ha estat assignat per realitzar les proves a la vostra fitxa
personal que trobareu a la pàgina web: www.ics.gencat.cat o directament accedint a la següent
adreça: http://wsa.ics.gencat.net/seleccio/iniciseleccio.aspx . Aquesta informació també s’exposarà
el dia de realització de les proves.

Annex 2
Criteris que regiran la realització i la valoració de la 1a. i 3a. prova de la categoria de
tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social de la convocatòria amb codi
d’identificació TSOCIAL-LLIURE-2019, d’acord amb el que seguidament es detalla:

Per qüestions organitzatives es realitzarà en primer lloc la 3a. prova (qüestionari competencial) i a
continuació es realitzarà la 1a. prova (qüestionari tipus test i els supòsits pràctics)

3a. prova (perfil competencial)
Primer: Consistirà en resoldre 4 supòsits pràctics situacionals de competències amb 4
preguntes cada supòsit, ajustats al perfil competencial de la categoria.
Segon:

La prova tindrà un valor màxim de 20 punts.

Tercer:

El temps de realització de la prova és de 30 minuts.

Quart:

El tribunal avaluarà aquesta prova exclusivament a les persones aspirants que
hagin superat la 1a. prova i hagin estat declarades exempts o aptes de la 2a.
prova.

Cinquè: Aquesta prova té un caràcter obligatori i no eliminatori.
En finalitzar la prova les persones aspirants lliuraran al responsable de l’aula el “Full de
l’examen” emplenat i sense abandonar l’aula, realitzaran els exercicis corresponent a la 1a.
prova.

1a prova (test i supòsits pràctics)
1r. exercici de la 1a. prova (test):
Primer:

L’exercici consistirà en la resolució d’un qüestionari de 70 preguntes tipus test
amb 4 respostes alternatives i només una de correcta.

Segon:

Totes les preguntes tindran el mateix valor.
Les preguntes no contestades no tindran cap valor.
Les preguntes contestades erròniament descomptaran ¼ del valor de la
pregunta.
El valor màxim de l’exercici és de 90 punts.

Tercer:

La puntuació mínima de superació d’aquest exercici és de 45 punts.

2n. exercici de la 1a. prova (Supòsit pràctic):
Primer:

L’exercici consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic, de 18 preguntes. Totes
les preguntes seran tipus test amb 4 respostes alternatives i només una de
correcta.

Segon:

Totes les preguntes tindran el mateix valor. Les preguntes no contestades i les
preguntes contestades erròniament no tindran cap valor.
El valor màxim de l’exercici és de 90 punts.

Tercer:

La puntuació mínima de superació d’aquest exercici és de 45 punts.

Criteris comuns de la 1a. prova (test + supòsits pràctics):
Primer:

Criteri de superació de la prova (test i supòsits pràctics):
Només superaran la 1a. prova les persones aspirants que hagin superat el test i
els supòsits pràctics.
La puntuació de la totalitat de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en
el 1r. i en el 2n. exercici, sempre que com a mínim s’hagi superat cada un dels
dos exercicis.
La puntuació màxima de la 1a. prova és de 180 punts.

Segon:

El temps de realització de la primera prova, que inclou els dos exercicis, serà de
1hora i 45 minuts. Les persones aspirants es podran distribuir aquest temps
lliurement per a realitzar els 2 exercicis (test i supòsits pràctics).

Tercer:

En cas que alguna pregunta tingui més d’una resposta correcte, o bé no tingui
cap resposta correcta el tribunal la declararà nul·la.
En cas que s’anul·li alguna pregunta, la prova es corregirà en base al número de
preguntes que finalment es considerin vàlides, i per tant, la nota màxima (180
punts) serà per a aquelles persones aspirants que hagin contestat correctament
la totalitat de les preguntes considerades vàlides.

Quart:

En finalitzar els dos exercicis de la 1a. prova les persones aspirants lliuraran al
responsable de l’aula el “Full de l’examen” emplenat i el full amb les etiquetes de
codi de barres identificatives, i abandonaran l’aula. ,

Instruccions per emplenar els “Fulls de l’examen”
Instruccions per emplenar el “Full de l’examen” de la 1a. prova i el “Full de l’examen” de la
3a. prova
Per a la realització de la 3a. prova, els aspirants disposaran d’un “Full de l’examen” (full de
lectura òptica) on hauran de resoldre les preguntes del qüestionari.
-

Les preguntes del qüestionari s’hauran de respondre des de la casella núm. 1 a la
casella núm. 16 del “Full de l’examen”.

Per a la realització de la 1a. prova, els aspirants disposaran d’un altre “Full de l’examen”
(full de lectura òptica) on hauran de resoldre les preguntes tant del test com les preguntes
del supòsit pràctic.
- Les preguntes del test s’hauran de respondre des de la casella núm. 1 a la casella
núm. 70 del “Full de l’examen”.
-

Les preguntes del supòsit pràctic s’hauran de respondre des de la casella núm. 101
a la casella núm. 118 del “Full de l’examen”.

Criteris comuns:

Primer:

Les persones convocades només podran accedir a les aules per fer la prova
prèvia presentació del DNI, permís de conduir o passaport, en format original.
Així mateix, hauran de portar un bolígraf de tinta negra o blava i una cinta
correctora. No s’accepten rollers de punta fina, ni retoladors de cap tipus, ni cap
element d’escriptura que no sigui el bolígraf descrit.
No es podrà disposar de cap tipus de documentació ni material per a la
realització de les proves, llevat de l’establert al paràgraf anterior.

Segon:

Les persones aspirants s’hauran d’ajustar a les instruccions per emplenar el
“Full de l’examen” que figuren en aquesta diligència i que se’ls doni a l’aula.
Igualment les persones aspirants hauran d’emplenar la totalitat de la casella que
correspongui a la resposta que considerin correcta.
Les respostes marcades a la casella “E” del “Full de l’examen” es consideraran
com a no contestades.
El tribunal no corregirà aquells exercicis que no estiguin emplenats d’acord amb
les instruccions esmentades i les que es donin a l’aula.

Tercer:

Els telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu electrònic caldrà desconnectarlos (dispositius totalment apagats i amb les possibles alarmes
desactivades) abans d’accedir a l’aula, i en cap moment i sota cap
circumstància es podran connectar dins de l’aula.
L’incompliment d’aquestes normes suposarà l’anul·lació immediata de
l’examen.

