OPOSICIÓ CONVOCADA PER SELECCIONAR DIFERENT PERSONAL, AMB CARÀCTER NO
PERMANENT, COM A TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, SUBGRUP C1, D’AQUEST
AJUNTAMENT.

CRITERIS DE CORRECCIÓ PROVA PRÀCTICA (25/7/2018)
Cas pràctic número 1
Extensió màxima mitja plana. Puntuació màxima 4 punts
o

Claredat i concisió en el redactat (2 punts)
- Es valora la redacció entenedora i sintètica del contingut del llibre i la claredat
en l’exposició.
- Redactat en primera persona -0,5

o

Correcció lingüística (1 punt)
- Faltes greus -0,25 (per cada falta greu)
- Faltes lleus -0,10 (per cada falta lleu)

o

Aspectes formals d’una ressenya bibliogràfica (1 punt)
- Títol 0,4
- Autor 0,4
- Editorial, col·lecció 0,2

Cas pràctic número 2
Extensió màxima mitja plana. Puntuació màxima 4 punts
o

Claredat, concisió i correcció lingüística en el redactat (1punt)
- Es valora la redacció entenedora i sintètica i la claredat en l’exposició.
- Faltes greus -0,25 (per cada falta greu)
- Faltes lleus -0,10 (per cada falta lleu)

o

Informació proporcionada (2 punts)
- Explicació carnet entre 0,10 i 0,25
- Explicació espais 0,25
- Catàleg 0,25
- Préstec, condicions, reserves entre 0,15 i 0,25
- Préstec interbibliotecari 0,25
- Activitats entre 0,10 i 0,25
- Altres serveis fins a 0,50
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o

Utilització de recursos (1 punt)
- Guia de la biblioteca 0,25
- + que llibres 0,25
- Normativa de préstec 0,25
- Informació del web i recursos en línia 0,25

Cas pràctic número 3
Extensió màxima dues planes. Puntuació màxima 12 punts
o

Claredat d’exposició, concisió i correcció lingüística (3 punts)
- Bona redacció i lletra clara fins 1 punt
- Text estructurat i detall de les fases de la proposta fins 1 punt
- Correcció lingüística fins 1 punt.
- Faltes greus -0,25 (per cada falta greu)
- Faltes lleus -0,10 (per cada falta lleu)

o

Contingut de la proposta (5 punts)
- Títol/definició de l’actuació 0,5
- Justificació 0,5
- Objectius 0,5
- Públic al que va adreçada 0,5
- Temporalització 0,5
- Recursos materials/pressupostaris 0,5
- Recursos humans 0,5
- Desenvolupament de l’actuació 0,5
- Difusió 0,5
- Avaluació 0,5

o

Pertinença de les actuacions (3 punts)
- Obeeix als objectius generals de biblioteques publiques 1,5
- Obeeix a objectius específics de biblioteques L’H 0,5
- Acció arrelada al territori 0,5
- Incorpora transversalitat amb altres agents socials 0,5

o

Innovació (1 punt)
- Originalitat de la proposta fins 1 punt
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