
CFS VETERINÀRIA OPE 2018 , TERCER EXAMEN

DURANT EL TEMPS DE LA PROVA

1. Les persones aspirants, durant l'exercici, no podran tenir a la seva disposició cap
mòbil o rellotge intel·ligent ni cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de cap sistema
auditiu (excepte per prescripció mèdica).

2. Una vegada que s’hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure
del seu seient fins que hagi lliurat el seu exercici, tret de causes de força major. Per
anar al bany, el temps no s’interromprà per aquesta circumstància. En cas d’haver de
sortir per alletament, aquest temps sí que s’interromprà i es podrà recuperar.

3. Les persones aspirants només podran tenir damunt la taula: bolígraf, cinta
correctora, identificació personal, els fulls d'examen i els fulls per respondre així com 
la legislació pertinent. També aigua, gel desinfectant, caramels o similar.

4. Les persones aspirants només podran utilitzar bolígrafs d'un color (blau o negre).
No podran utilitzar bolígrafs de dos colors diferents. NO PODEN POSAR EN ELS
DOCUMENTS DE RESPOSTA EL SEU NOM NI LLINATGES NI CAP SENYAL QUE PERMETI
LA SEVA IDENTIFICACIÓ I QUE POSI EN RISC L’ANONIMAT DE L’EXAMEN.

5.  Les persones aspirants no poden doblegar els fulls d’examen ni escriure sobre el 
bloc de fulls perquè es calquen els de baix.

EL MODEL D’EXAMEN I DESENVOLUPAMENT

És de caràcter obligatori  i  eliminatori,  i  consistirà a resoldre dos casos pràctics
triats per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans
de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, referides al
temari  de  matèries  comuns  i  específiques  i  a  les  funcions  del  cos  facultatiu
superior, escala sanitària, especialitat veterinària.

El temps per resoldre aquest exercici serà de 4 hores. Una vegada iniciat l’exercici,
escriurem a la pissarra l’hora d’inici i la d’acabament).

Hora d’inici:

Hora de finalització:

Avisarem en veu alta del temps que resta per acabar la prova (quan faltin 2 hores,
1 hora, 30 min i 10 minuts).

Transcorregut el temps límit de 4 hores, no es podrà escriure més, i tothom ha
d’entregar els exàmens. A aquest efecte, heu d’entregar els fulls copiatius, dels
quals us podreu quedar les còpies (de color verd). Un col·laborador o membre del
Tribunal us posarà l’etiqueta identificativa corresponent.



Es valoraran la capacitat d’anàlisi i de raciocini, la sistemàtica i la claredat d’idees, la
interpretació correcta de la normativa aplicable als casos plantejats, l’actualització i
la innovació del contingut, i la seva contribució al desenvolupament de les àrees
amb les quals es relacionen.

A aquest  efecte,  el  Tribunal  ha acordat altres criteris  en desenvolupament dels
criteris de valoració anteriors, que va publicar en data 29 de setembre de 2022, i
són els següents:

Cada  pregunta  es  qualificarà  amb  un  màxim  de  10  punts.  Les  preguntes  es
valoraran d'acord amb la distribució següent de la puntuació màxima:

• 80% Coneixements exposats en relació amb la pregunta formulada.

• 20% Correcta expressió escrita  (claredat,  capacitat  de síntesi,  ordre d'idees,
correcció ortogràfica i gramatical).

La  qualificació  de  l’exercici  es  farà  de  la  manera  següent:  cada  cas  pràctic  es
qualificarà de 0 a 10 punts i  la qualificació final  d’aquest tercer  exercici  serà la
mitjana de la nota obtinguda en cada cas pràctic. Per superar aquesta prova serà
necessari  obtenir  la  nota mínima en cada cas  pràctic  de 3 punts i  que la nota
mitjana dels dos casos pràctics sigui igual o superior a 5 punts.


