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Desenvolupament, així com criteris de valoració i qualificació del segon 

exercici de les proves selectives per a l’ingrés del cos facultatiu superior, 

especialitat farmàcia, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i 

Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 

 

Normativa aplicable al desenvolupament del segon exercici 

La Resolució de convocatòria de les proves selectives1 estableix en l’apartat 9.3: 

“El desenvolupament dels exercicis d’aquest procés selectiu s’ha d’ajustar a la 

normativa publicada en el Butlletí 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 del període de 

presentació de sol·licituds, encara que la normativa esmentada estigui en període de 

vacatio legis en la data de realització de les proves selectives.” 

 

No obstant això, el Tribunal Qualificador valorarà positivament la referència a 

normativa actualitzada, si s’escau. 

 

Desenvolupament i qualificació del segon exercici 

La Resolució de convocatòria de les proves selectives estableix en l’apartat 1.1.2 

de l’Annex III que el segon exercici: 

 Es respondrà amb ordinador, durant un temps màxim de tres hores 

 Consisteix en 5 qüestions de tipus teòric d’entre el temari de matèries 

específiques i el temari comú de matèries d’ofimàtica 

 

1 Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 per la qual 

s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el 

Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, 

escala sanitària, especialitat farmàcia de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears (BOIB 63/2019, de 9 de maig) 



 

 

 Es qualificarà de la manera següent:  

 

− Cada qüestió es qualificarà de 0 a 10 punts, dels quals 1 punt correspondrà 

a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries 

d’ofimàtica. 

− La nota final de l’exercici serà la mitjana de la nota obtinguda en cada una 

de les cinc qüestions.  

− La nota mínima mitjana per superar el segon exercici : 5 punts, dels quals 

0,5 punts han de ser d’ofimàtica. 

− La nota mínima exigida per cada una de les 5 qüestions : 3 punts de 10 

(contingut específic i ofimàtica inclosa). No hi ha nota mínima d’ofimàtica 

en cada qüestió, sinó en la nota mitjana total. 

 

 

Criteris de valoració del segon exercici 
 

D’acord amb el que estableix l’apartat 1.1.2 de l’Annex III de la Resolució de 

convocatòria esmentada, el Tribunal Qualificador, reunit en la sessió de dia 3 de 

juny de 2022, ha acordat la ponderació següent dels criteris de valoració que 

consten a la Resolució de la convocatòria de les proves selectives: 
 

Criteri de valoració Ponderació 

Coneixements exposats sobre les qüestions que 

corresponguin 
70% 

Precisió terminològica 
10% 

Rigor conceptual 

Actualització i la innovació del contingut 5% 

Claredat i l’ordre d’idees 5% 

Qualitat de l’expressió escrita 5% 

Capacitat de síntesi i relacional 5% 

Total 100% 

 


