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Plaça Tècnic/a Taller i Laboratori 

Codi 188-123 

Resolució RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1709/248 

Perfil genèric Tècnic/a de taller i laboratori nivell 3 

Destinació  UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona 

 

El tribunal ha establert el següents criteris de valoració: 

 

PRIMERA FASE: Prova. Fins a 5 punts 

 

El tribunal estableix que la prova consti de dues parts eliminatòries.  

 
Primera part de la prova: Serà eliminatòria. 
 
Es valora fins a un màxim de 2.5 punts, la puntuació mínima per superar-la és la meitat 
de la puntuació exigida.  
La primera part de la forma es realitzarà de forma escrita, amb suport informàtic amb 
connexió a internet i tindrà una durada màxima de dos hores.  
Consistirà en donar resposta a diferents preguntes breus i casos pràctics sobre l’entorn 

tècnic relacionat amb el perfil de la plaça. 

 
Es valoraran els coneixements tècnics, en concret els següents aspectes:  
• Aspectes tècnics propis del perfil de la plaça  

• Prevenció de riscos laborals  

• Atenció a usuaris.  

• Gestió de residus  
 

 
Segona part de la prova: Part pràctica. Serà eliminatòria. 
 
Es valora fins a un màxim de 2.5 punts i la puntuació mínima per superar-la és la 
meitat de la puntuació exigida.  
A la segona part de la prova es valorarà l’aplicació pràctica de coneixements tècnics, 
en concret la capacitat de les persones candidates per treballar amb les eines 
requerides al perfil de la plaça.  
La segona part de la prova es realitzarà en entorn de laboratori i tindrà una durada 
màxima de una hora i mitja.  
 
 

SEGONA FASE: Entrevista. Fins a 5 punts 

 

Criteris de valoració de l’entrevista  

 

El tribunal estableix que a 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. 

La puntuació mínima per superar-la és la meitat de la puntuació exigida.  
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CONVOCATÒRIA A LA PRIMERA PART DE LA PROVA  

El tribunal convoca a les persones candidates admeses a la realització de la primera 

part de la prova: 

Dia 21 d’octubre de 2022 

Hora 10:30 hores 

Lloc 

Edifici Vèrtex Aula VS202  (soterrani segon de l’edifici 

Vèrtex) 

Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 

08034 Barcelona 

 

Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 

La primera part de la prova tal com hem indicat anteriorment es realitzarà de forma 
escrita, amb suport informàtic amb connexió a internet i tindrà una durada màxima de 
dos hores.  
Consistirà en donar resposta a diferents preguntes breus i casos pràctics sobre l’entorn 

tècnic relacionat amb el perfil de la plaça. 

 

Les  persones aspirants  convocades han d'assistir amb bolígraf  i mascareta propis 

i  s'hauran d'esperar a l'hora indicada a  l'entrada  de  l’edifici. 

• La mascareta és obligatòria en: 
o Ús compartit d'un ascensor 
o Qualsevol persona positiva en qualsevol lloc i moment dins o fora dels 

edificis de la UPC. 
o Qualsevol persona que presenti simptomatologia compatible amb la 

COVID en qualsevol lloc i moment. 

• La mascareta és recomanada en: 
o En situacions on hi hagi acumulació de gent i no es pugui mantenir 

distància permanentment i la ventilació no sigui òptima. 
 

 

CONVOCATÒRIA A LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA  

Es convoca a les persones candidates admeses que no han acreditat el seu 

coneixement de llengua catalana a la llista definitiva,  a la realització de la prova de 

coneixements de català.   

La prova consistirà a respondre un qüestionari de tipus test, amb dues o tres opcions de 

resposta. Aquesta prova versarà sobre aspectes gramaticals, de redacció i de 

comprensió de la llengua catalana. La durada màxima d’aquest exercici serà de 30 

minuts i es realitzarà amb suport informàtic. 

La valoració de la prova serà d’apte o no apte. Les persones no presentades o 
qualificades com a no apte quedaran eliminades del concurs. 
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Dia 21 d’octubre de 2022 

Hora A continuació de la primera part de la prova 

Lloc 

Edifici Vèrtex Aula VS202  (soterrani segon de l’edifici) 

Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 

08034 Barcelona 

 

Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 

 

Barcelona, 7 d’octubre de 2022 

 

La Secretària del tribunal 
 
Mireia Oltra Díez 


