
 

Codis: 194-43, 194-44 i 194-45 
Places: TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ 
Destinació : UTG Campus Diagonal-Besòs 
 
 
El tribunal ha acordat que a la primera fase es valorarà: 
 

• Anàlisi curricular: Fins a un màxim de  6 punts 
• Competència (prova): Fins a un màxim de 9 punts 

 
 
 
Criteris de valoració de l’anàlisi curricular 
 
 
 
Plaça 194-43 
 
Coneixements i experiència en: 
 
1. Promoció i difusió d’estudis internacionals i de la recerca, i Marc VSMA. Es valora 

fins a un màxim de 1,5 punts.  
2. Processos relacionats amb relacions externes i aliances estratègiques: acords amb 

empreses i aliances amb universitats internacionals. Es valora fins a un màxim de 
2 punts.  

3. 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 B2 i fins a un màxim 
de 0,5 punts. Nivell B2: 0,1 punts. Nivell C1: 0,3 punts i Nivell C2: 0,5 punts. 

4. Treball en equip i metodologies àgils. Es valora fins a un màxim de 1 punt.  
5. Redacció de documents, informes, memòries, ... Es valora fins a un màxim de 1 

punt. 
 

Dins dels criteris 1, 2, 4 i 5, es valora un 40% com a màxim de formació i un 60% com 
a màxim de l’experiència. 

 
 
Plaça 194-44 
 
Coneixements i experiència en: 
 
1. Promoció i difusió d’estudis de grau i màster, i Marc VSMA. Es valora fins a un 

màxim de 2 punts.  
2. Processos associats a la gestió i promoció de l’activitat d’associacions 

d’estudiantat. Es valora fins a un màxim de 2 punts.  
3. Treball en equip i metodologies àgils. Es valora fins a un màxim de 1 punt.  
4. Redacció de documents, informes, memòries, ... Es valora fins a un màxim de 1 

punt. 

Dins de cadascun dels criteris, es valora un 40% com a màxim de formació i un 60% 
com a màxim de l’experiència. 
 
 
 
 



 

 
Plaça 194-45 
 
Coneixements i experiència en: 
 
1. Processos específics de gestió d’espais, reserves, accessos, cartelleria, ... Es 

valora fins a un màxim de 2 punts.  
2. Gestió de bases de dades i inventari. Es valora fins a un màxim de 1 punt.  
3. Tècniques de comunicació i atenció d’usuaris. Es valora fins a un màxim de 1 punt. 
4. Tècniques de solució de problemes. Es valora fins a un màxim de 1 punt. 
5. Redacció de documents, informes, memòries, ... Es valora fins a un màxim de 1 

punt. 

Dins de cadascun dels criteris, es valora un 40% com a màxim de formació i un 60% 
com a màxim de l’experiència. 
 
Convocatòria a prova 
 
 
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. 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
 
Plaça 194-44 
 

Dia 13 de desembre de 2019 

Hora 11:00 hores 

Lloc 
Aula VS202, soterrani segon de l’edifici Vèrtex 
Plaça Eusebi Güell, 6 
08034 Barcelona 

 
 
 
Places 194-43 i 194-45 
 

Dia 17 de desembre de 2019 

Hora 10:45 hores 

Lloc 
Aula VS202, soterrani segon de l’edifici Vèrtex 
Plaça Eusebi Güell, 6 
08034 Barcelona 

 
 



 

Criteris de valoració de la prova  
 
Els criteris de valoració de la prova seran: 
 
Plaça 194-43 
 

1. Anàlisi d’informació, solució de problemes i propostes de millora. Es valora fins 
a un màxim del 40% de la prova. 

2. Tècniques de promoció i comunicació. Es valora fins a un màxim del 20% de la 
prova. 

3. Redacció de documents, propostes, informes, ... i orientació a l’usuari i 
establiment de vincles i aliances. Es valora fins a un màxim del 40% de la 
prova. 

 
Plaça 194-44 
 

1. Planificació i organització del treball. Es valora fins a un màxim del 25% de la 
prova. 

2. Anàlisi d’informació, solució de problemes i propostes de millora. Es valora fins 
a un màxim del 25% de la prova. 

3. Tècniques de promoció i comunicació. Es valora fins a un màxim del 25% de la 
prova. 

4. Orientació a l’usuari i establiment de vincles i aliances. Es valora fins a un 
màxim del 25% de la prova. 

 
Plaça 194-45 
 

1. Redacció de documents i propostes de millora. Es valora fins a un màxim del 
25% de la prova. 

2. Atenció a usuaris i tècniques de comunicació. Es valora fins a un màxim del 
12,5% de la prova. 

3. Anàlisi d’informació i solució de problemes. Es valora fins a un màxim del 25% 
de la prova. 

4. Planificació i organització del treball. Es valora fins a un màxim del 12,5% de la 
prova. 

5. Processos de gestió de l’àmbit. Es valora fins a un màxim del 25% de la prova. 

 
 
Barcelona, 5 de desembre de 2019 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Cristina Domínguez Muñoz 
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