
Criteris de valoració per al segon exercici del cos administratiu de 
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel 
torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb 
discapacitats, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, ha adoptat els criteris de valoració següents per al 
segon exercici:

Criteris de valoració per a cada cas pràctic:

Criteris de 
valoració 

Indicadors Puntuació màxima en 
cada cas pràctic

La capacitat 
d’anàlisi i de 
raciocini

- Capacitat de detectar el problema 
de cada pregunta i correcta 
valoració del mateix

10 % (que equival a un 12,5 
% sobre la part del cas que 
no és la dels aspectes 
relacionats amb el temari 
comú de matèries 
d’ofimàtica)

La sistemàtica i
la claredat 
d’idees

- Explicar de manera clara, lògica, 
ordenada i precisa cada una de les 
etapes en el desenvolupament del 
problema o de la pregunta, sense 
desenvolupar excessivament 
elements no relacionats amb la 
pregunta

- Desenvolupar totes les parts del 
tema relatiu a la pregunta de forma 
equilibrada en relació amb els 
problemes detectats, establint un fil 
conductor entre totes les idees, per 
mitjà d’un procés de raonament i 
arribant a una conclusió coherent 

25 % (que equival a un 31,25
% sobre la part del cas que 
no és la dels aspectes 
relacionats amb el temari 
comú de matèries 
d’ofimàtica)

La 
interpretació 
correcta de la 
normativa 
aplicable als 
casos 
plantejats

- Arribar a la conclusió correcta

- Aplicació correcta en cada 
pregunta de la normativa a la qual 
s’ajusta el procés selectiu (la 
publicada en el Butlletí Oficial de 
l’Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears o en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en la data de finalització 

45 % (que equival a un 56,25
% sobre la part del cas que 
no és la dels aspectes 
relacionats amb el temari 
comú de matèries 
d’ofimàtica)



del període de presentació de
sol·licituds (20 de maig de 2019), 
encara que la normativa esmentada
estigui en període de vacatio legis en
la data de realització de les proves 
selectives), amb cita concreta de la 
mateixa i dels articles 
corresponents

Els aspectes 
relacionats 
amb el temari 
comú de 
matèries 
d’ofimàtica

Correcte plantejament i resultat, 
que es valoren acumuladament i 
conjuntament

En el correcte plantejament es 
valora la utilització de l’eina més 
adient i específica de l’aplicació 
ofimàtica Writer 

En cada tasca de la part d’ofimàtica 
s’hauran de fer totes les accions 
correctament per arribar al resultat 
total i per a la puntuació total de la 
tasca. Per tant, no es farà una 
puntuació parcial en la resposta de 
cada tasca.

20 %

Puntuació màxima per cada cas pràctic 100 % (10 punts en cada cas 
pràctic)


