ACTA DE L’ENTREVISTA
Codi borsa disciplina/es:410 (totes)

ATP-410 didàctica de la tecnologia (ESO i Batxillerat)
ATP-410 didàctica de les famílies industrials de formació professional
ATP-410 formació en entorns virtuals
ATP-410 innovació docent
ATP-410 organització escolar
ATP-410 psicologia, pedagogia i sociologia de l’educació

(ESO)
(FP)
(ENV)
(IND)
(ORE)
(PSI)

Reunits els membres ressenyats, i d’acord amb la data establerta, s’inicia l’acte de les
entrevistes segons l’ordre establert.
La comissió emet un informe únic i motivat per persona candidata indicant la puntuació
obtinguda, que conformen l’annex a aquesta acta.
La prova és pública, te caràcter eliminatori i te una durada màxima d’1 hora, d’acord amb el que
estableixi la comissió.
La valoració mínima per superar la prova és: 5
RESULTAT DE L’ENTREVISTA
(indicar cognoms i nom per ordre de puntuació, segons la seva idoneïtat en la que s’ha de desglossar la puntuació per
cada un dels aspectes analitzats. per ordre decreixent de valoració. Indicar la o les disciplines corresponents)

(1) Puntuació detallada ordenada:
- La qualitat del discurs en la presentació (4 punts)
- El debat amb la comissió (2,5 punts)
- Les seves capacitats didàctiques en l’exposició (2,5 punts)
- La motivació de la seva trajectòria (1 punt)
COGNOM I NOM
- VALORACIÓ (puntuació 0-10 detallada)(1)
ROMERO MUÑOZ, ANTONIO
10
(4+2,5+2,5+1)
MANZANO BOJADOS, HERMINIO
10
(4+2,5+2,5+1)
VENTURA ORTELLS , RAUL
9
(3+2,5+2,5+1)
LOPEZ VIDAL, FELIU
8
(4+1+2+1)
JOVE CASALS, JOSE MARIA
10 (4+2,5+2,5+1)
JUANOLA FELIU , ESTEBAN
10
(4+2,5+2,5+1)
LOPEZ VIDAL, FELIU
10
(4+2,5+2,5+1)
RIBAS GARRIGA, PERE
8,5 (3,5+2+2+1)
TUDELA FABREGAT, CRISTINA
8,5 (3,5+2+2+1)

Disciplina
ESO
ESO
ESO
ESO
FP
IND
ORE
ORE
PSI

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: 26/03/2021

Contra aquest resultat, les persones candidates poden presentar reclamació en el termini de 10
dies hàbils des de la data de publicació de la relació ordenada de persones declarades aptes a
la pàgina web de la convocatòria (final del procés selectiu).
Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió. Com a secretari/ària, estenc
aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura de tots els membres de la
comissió.
Barcelona, 26/03/2021
Joana d’Arc Prat Farran

EL PRESIDENT/A
(signatura i nom)

Ariadna Maria Llorens Garcia

SECRETARI/ÀRIA
(signatura i nom)

Manuel Fernández López

VOCAL
(signatura i nom)

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1742/2020, de 23 de desembre

