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SEGON EXERCICI 
 
Desenvolupar per escrit 3 temes, designats per sorteig públic, d’entre el temari de 
matèries específiques corresponents a l’especialitat d’assessorament lingüístic.  
 
Temps: 2 sessions el mateix dia. A la primera sessió, d’una durada de 4 hores, se 
sortejaran i desenvoluparan 2 temes. A la segona sessió, d’una durada de 2 hores, 
se sortejarà i desenvoluparà 1 tema. En el sorteig de la segona sessió s’han 
d’excloure els temes que hagin sortit en el sorteig de la primera sessió. 
 
Valoració i puntuació de l’exercici 
 
La Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques d’1 de febrer 
de 2017 per la qual s’aproven els exercicis i els temaris que s’exigiran en les 
proves selectives per a l’ingrés en els cossos, les escales i les especialitats de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a les 
ofertes públiques d’ocupació dels anys 2014, 2015 i 2016, pel que fa a l’exercici de 
desenvolupament estableix el següent:  
 
• Es valoraran els coneixements exposats sobre els temes que corresponguin, 

així com la claredat i l’ordre d’idees i la qualitat de l’expressió escrita. 
 
• TORN LLIURE 
 

La qualificació de l’exercici es farà de la manera següent: cada tema es 
qualificarà de 0 a 10 punts, la qualificació final de l’exercici serà la mitjana 
obtinguda en els tres temes. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir 
la nota mínima en cada tema de 3 punts i que la nota mitjana dels tres temes 
sigui igual a 5 punts o superior. 

 
• PROMOCIÓ INTERNA 
 

La qualificació de l’exercici es farà de la manera següent: cada tema es 
qualificarà de 0 a 15 punts, la qualificació final de l’exercici serà la mitjana 
obtinguda en els tres temes. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir 
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la nota mínima en cada tema de 4,5 punts i que la nota mitjana dels tres temes 
sigui igual a 7,5 punts o superior. 

 
Criteris d’avaluació 
 
En desplegament del que disposa la Resolució de la consellera d’Hisenda i 
Administracions Públiques d’1 de febrer de 2017, ja esmentada, el Tribunal 
Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés al cos facultatiu superior, 
especialitat assessorament lingüístic, reunit en sessió del dia 12 de novembre 
de 2018, va aprovar els criteris d’avaluació de l’exercici de desenvolupament que 
s’expliquen a continuació. 
 

Desenvolupament de cada tema 

CONEIXEMENTS CIENTÍFICS DE L’ESPECIALITAT: 5 PUNTS 
Es valorarà: 
• Coneixement profund i actualitzat dels continguts propis del tema 
• Precisió i rigor en l’ús de conceptes i termes utilitzats 
• Precisió cronològica o contextual 
• Aportació de referències d’autors i obres 
 
Nota: s’ha de tenir un mínim de 3 punts en aquest apartat perquè siguin 
avaluats els següents. 
ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DEL TEMA: 3 PUNTS 
Es valorarà: 
• Estructura organitzada, clara i coherent: introducció o presentació, 

plantejament del tema, desenvolupament i conclusió 
• Desenvolupament de tots els elements o parts en què s’estructura el tema de 

manera completa, sintètica i equilibrada 
ORIGINALITAT EN EL PLANTEJAMENT I DESENVOLUPAMENT DEL TEMA: 1,5 PUNTS 
Es valorarà: 
• Plantejament original i innovador que enriqueixi l’exposició del tema 
• Creativitat 
• Utilització d’exemples o comparacions aclaridores 
• Relació dels continguts del tema amb el desenvolupament de la tasca 

d’assessorament lingüístic i contribució a aquesta tasca 
QUALITAT DISCURSIVA: 0,5 PUNTS 
Es valorarà: 
• Expressió ordenada, rica, precisa i clara 
• Redacció fluida, àgil i expressiva 
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Qualitat de la llengua 

ORTOGRAFIA 
• Un error ortogràfic es considera una falta. Cada error ortogràfic restarà un 

punt de la nota de cada tema. 
• L’ús arbitrari o l’absència de signes de puntuació es consideren també falta. 

Cada falta d’aquest tipus descomptarà 0,33 punts de la nota de cada tema. 
• Les faltes comeses en paraules que es repeteixen es comptabilitzaran una 

sola vegada. 
GRAMÀTICA 
• Es descomptarà 0,5 punts per error gramatical. 
• La utilització d’abreviatures per expressar paraules, nexes, pronoms, 

terminacions d’adverbis, etc. —com ara tb per també, pq en comptes de 
perquè o per què, q en lloc de que o quin, etc.—, es penalitzarà amb 0,10 punts 
per falta. 

 


