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CONVOCATÒRIA AL PRIMER I SEGON EXERCICI DE LA PRIMERA FASE 

DE PROVES DE CAPACITAT  

CONCURSOS D’ESTABILITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 

DE RECERCA DEL PERSONAL LABORAL  

(Resolució 306/2021, de 3 de març, publicada al DOGC 8360, de 9 de març) 

 

El tribunal convoca en crida única a la persona aspirant admesa per a la realització del 

primer i segon exercici de la primera fase de proves de capacitat (qüestionari de 

coneixements i supòsit pràctic professional), de caràcter obligatoris i eliminatoris, el dia 

2 de juliol de 2021 a les 9:00 hores, a l’entrada de l’edifici Vèrtex de Campus Nord 

de la Universitat Politècnica de Catalunya, Plaça Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona. Les 

proves es realitzaran a l’aula VS202, al soterrani segon d’aquest edifici. 

 

Referent al primer exercici la prova consistirà a respondre un qüestionari de tipus test 

de 40 preguntes, amb tres opcions de resposta alternativa, de les quals només una és 

correcta, referents a les següents competències del perfil: 

 Estructura i organització universitària i de la UPC. Docència, recerca i servei públic. 
Normativa universitària. 

 El Pla de prevenció de la UPC. 

 Aspectes teòrics i pràctics en informàtica gràfica, en particular en representació de 
dades, visualització, realitat virtual i GPUs.  

 
Aquesta prova es realitzarà en suport informàtic sense accés a internet. La durada 
màxima d’aquest exercici serà de 30 minuts. 
 
En aquest exercici es valoraran els coneixements sobre les competències indicades. 
Les respostes encertades sumaran un punt, les respostes errònies i les respostes en 
blanc no descomptaran puntuació. 
 
La valoració màxima d’aquest exercici serà de 15 punts i, per superar-lo, es requerirà 
una puntuació mínima de 7,5 punts. D’acord amb l’establert a la base sisena, les 
persones que no superin aquest exercici quedaran eliminades del procés selectiu i no 
se’ls valorarà el segon exercici. 
 

A continuació de la finalització del temps del primer exercici, el tribunal facilitarà el segon 

exercici consistent a respondre els dos supòsits pràctics plantejats i relacionats amb les 

competències organitzatives, tècniques i personals requerides al perfil, amb diferents 

qüestions a desenvolupar i/o preguntes de tipus test. 

En aquest exercici es valorarà l’aplicació dels coneixements requerits a les situacions 

plantejades.  

L’exercici tindrà una durada màxima d’una hora i es realitzarà en suport informàtic sense 

accés a internet.  
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La valoració màxima d’aquest exercici serà de 30 punts i, per superar-lo, es requerirà 

una puntuació mínima de 15 punts. Les persones que no superin aquest exercici 

quedaran eliminades del procés selectiu. 

El primer supòsit tindrà una valoració màxima del 40% respecte de la puntuació total de 

la prova (12 punts)  i el segon supòsit, del 60% respecte de la puntuació total de la prova 

(18 punts). 

 
La persona convocada ha de presentar-se degudament identificada (DNI o Passaport 
vigent) i ha d’assistir amb mascareta i bolígraf propi. Haurà d’aplicar les mesures 
establertes per l’autoritat sanitària així com les específiques que estableixi la UPC. En 
cas de no respectar les mesures sanitàries i de seguretat serà expulsada del concurs. 

 
Barcelona, a 22 de juny de 2021 
 
La secretària      El president  
 
 
 
 
 
Mireia Oltra Díez     Pedro Serrano Garcia  


