
 

Codi: 184-13 
Plaça: CAP UNITAT GESTIÓ ACADÈMICA I ORGANITZACIÓ DOCENT 
Destinació : UTG Campus Manresa 
 
El tribunal ha acordat que a la primera fase es valorarà: 
 

• Anàlisi curricular: Fins a un màxim de  5 punts 
• Competència (prova): Fins a un màxim de 10 punts 

 
Criteris de valoració de l’anàlisi curricular 
 
1. Àmbit de gestió específic de la plaça: àmbit acadèmic. Es valora fins a un màxim 

de 1,5 punts.  
2. Gestió general: planificació, organització i gestió; projectes, avaluació i qualitat, 

eines ... Es valora fins a un màxim de 1,5 punts.  
3. Lideratge i gestió de persones. Es valora fins a un màxim de 1,5 punts.  
4. Anglès, d’acord amb acreditacions de nivell segons el MECR (Marc Europeu Comú 

de Referència per a les llengües). Es valora a partir de nivell B1 i fins a un màxim 
de 0,5 punts. 
 

Dins de cadascun dels tres primers criteris, es valora un 50% com a màxim de 
formació i un 50% com a màxim de l’experiència. 

 
Convocatòria a prova 
 

Dia 2 de desembre de 2019 

Hora 10:15 hores 

Lloc 

Sala de reunions 108, primera planta de l’edifici 
Vèrtex 
Plaça Eusebi Güell, 6 
08034 Barcelona 

 
Prova  
 
La prova consistirà en respondre diferents supòsits pràctics a desenvolupar. Es farà 
amb suport informàtic, amb connexió a internet i tindrà una durada màxima de 2 hores 
30 minuts. 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
El mateix dia, a continuació, es farà la valoració de la 1a fase del concurs i, en cas de 
superar-la, es procedirà a la realització de l’entrevista. 
 
Criteris de valoració de la prova  
 
Els criteris de valoració de la prova seran: 
 

1. Aplicació dels coneixements relacionats amb l’àmbit. Es valora fins a un màxim 
del 30% de la prova. 

2. Anàlisi, plantejament de propostes, planificació i organització, avaluació i 
millores. Es valora fins a un màxim del 30% de la prova. 

3. Lideratge i gestió de persones. Es valora fins a un màxim del 40% de la prova. 

 



 

 
Criteris de valoració de l’entrevista 
 
Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça i els 
interessos, motivació i expectatives vers al lloc de treball. 
 
 
Barcelona,  19 de novembre de 2019 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Cristina Domínguez Muñoz 
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