Criteris de correcció de la prova de la fase d’oposició
d’accés al cos d’inspectors d’educació
Comissió de selecció

A) PART PRIMERA (cas pràctic):
Consisteix en l’anàlisi per escrit d’un cas pràctic, proposat per la comissió de selecció, sobre
les tècniques adequades per a l’actuació de la Inspecció d’Educació.
Els aspirants seran convocats a la realització d’aquesta part primera de la prova a través de
la publicació de la resolució per la qual es declari aprovada la llista definitiva d’aspirants
admesos i exclosos.
L’aspirant disposarà d’un temps màxim per a la seva realització de 3 hores, durant les quals
no podrà consultar cap documentació ni fer ús de mitjans tecnològics.
La resolució del cas pràctic consistirà en donar resposta per escrit a les diferents qüestions
que es plantegin a l’aspirant, tenint en compte les informacions que es facilitin en el
plantejament del supòsit pràctic.
Un cop realitzat l’exercici escrit, el tribunal convocarà a cadascun dels aspirants
individualment a la seva lectura pública davant el tribunal. Finalitzada la lectura, el tribunal
podrà formular a l’aspirant les preguntes i els aclariments que estimi pertinents en relació
amb el seu contingut, durant un temps màxim de quinze minuts.
Per a la valoració d’aquesta part, el tribunal tindrà en compte els criteris següents:
-

-

Adequació del desenvolupament del cas al supòsit plantejat.
Coneixements acreditats per l’aspirant en relació amb l’exercici de la funció inspectora.
Referència a la normativa (enunciada amb caràcter general) que sigui aplicable al cas.
Competències i habilitats tècniques per aplicar els coneixements a situacions que es
produeixen en el context dels centres i serveis educatius de l’àmbit territorial de
Catalunya.
Capacitat analítica i de síntesi.
Capacitat comunicativa i coherència argumental, considerant tant l’exercici escrit com les
respostes orals donades a les preguntes o aclariments que es poden formular a
l’aspirant.

Tenint en compte els criteris indicats, a l’enunciat del cas pràctic s’informarà de la puntuació
màxima que es podrà assolir en la resolució de cadascuna de les qüestions que es plantegin
a l’aspirant.
El tribunal valorarà aquesta part primera de la prova de zero a deu punts. Per superar
aquesta part l’aspirant haurà d’obtenir un mínim de cinc punts.
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B) PART SEGONA (Temari - B):
Consisteix en l’exposició oral d’un tema referit a la part B del temari, triat per l’aspirant entre
dos trets a l’atzar pel tribunal:
Temari – B: Temes de l’1 al 21 a l’Annex-II de l’Ordre EDU/3429/2009, de 11 de
desembre, per la qual s’aprova el temari de la fase d’oposició del procediment
selectiu d’accés al cos d’inspectors d’educació (BOE núm. 306, de 21.12.2009) i
Temes del 22 al 41 a l’Ordre EDU/183/2019, de 7 d’octubre, per la qual s’aprova la
relació de temes que s’afegeixen a la part B del temari de la fase d’oposició del
procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors d’educació (DOGC núm. Núm. 7979
- 11.10.2019)
Els aspirants que hagin superat la primera part de la prova, seran convocats per a la
realització d’aquesta segona part de manera individual davant el tribunal.
L’aspirant disposarà d’un temps màxim de trenta minuts per a la preparació d’aquest
exercici, durant el qual pot elaborar un guió, d’una extensió màxima d’un foli, amb els
continguts a desenvolupar. Per a la preparació d’aquesta part no es pot utilitzar cap material
auxiliar ni fer ús de mitjans tecnològics.
L’exposició oral davant el tribunal tindrà una durada màxima de 45 minuts, al final de la qual
el tribunal pot formular les preguntes i els aclariments que estimi pertinents, durant un temps
màxim de quinze minuts. L’exposició oral dels aspirants es realitza en sessió pública.

En la valoració d’aquesta part, el tribunal tindrà en compte els criteris següents:
-

Adequació del contingut de l’exposició a l’enunciat del tema escollit i desenvolupament
de les seves diferents parts, si escau.
Nivell de coneixements i de competència tecnicocientífica.
Tractament dels apartats més rellevants del tema relacionats amb l’exercici de la funció
inspectora.
Nivell d’actualització i de relació amb el context dels centres i serveis educatius a
Catalunya.
Estructuració i organització del discurs.
Capacitats comunicatives de l’aspirant.
Ús correcte de terminologia específica.
Adequació de les respostes donades a les preguntes o aclariments que es poden
formular a l’aspirant.

El tribunal valorarà globalment aquesta part segona de la prova de zero a deu punts. Per
superar aquesta part l’aspirant haurà d’obtenir un mínim de cinc punts.
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C) PART TERCERA (Temari - A):
Consisteix en el desenvolupament, per escrit, d’un tema referit a la part A del temari, triat per
l’aspirant entre dos triats a l’atzar pel tribunal:
Temari – A: Annex-I de l’Ordre EDU/3429/2009, de 11 de desembre, per la qual
s’aprova el temari de la fase d’oposició del procediment selectiu d’accés al cos
d’inspectors d’educació (BOE núm. 306, de 21.12.2009)
Els aspirants que hagin superat la segona prova seran convocats pel tribunal a la sessió
conjunta per a la realització d’aquesta tercera part.
L’aspirant disposarà d’un temps màxim per a la seva realització de 2 hores, durant les quals
no podrà utilitzar material auxiliar ni fer ús de mitjans tecnològics.
Un cop realitzat l’exercici escrit, el tribunal convocarà a cadascun dels aspirants
individualment a la seva lectura pública davant el tribunal. Finalitzada la lectura, el tribunal
podrà formular a l’aspirant les preguntes i els aclariments que estimi pertinents en relació
amb el seu contingut, durant un temps màxim de quinze minuts.

En la valoració d’aquesta part, el tribunal tindrà en compte els criteris següents:
-

Adequació del contingut de l’exercici escrit a l’enunciat del tema escollit i
desenvolupament de les seves diferents parts, si escau.
Nivell de coneixements i de competència tecnicocientífica.
Tractament dels apartats més rellevants del tema relacionats amb l’exercici de la funció
inspectora.
Nivell d’actualització i de relació amb el context dels centres i serveis educatius a
Catalunya.
Estructuració i organització del text.
Capacitats comunicatives de l’aspirant.
Ús correcte de terminologia específica.
Adequació de les respostes orals donades a les preguntes o aclariments que es poden
formular a l’aspirant.

El tribunal valorarà globalment aquesta part tercera de la prova de zero a deu punts. Per
superar aquesta part l’aspirant haurà d’obtenir com a mínim cinc punts.
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