
 

Pàgina 1 de 2 
 

Plaça Tècnic/a de taller i laboratori 

Codi 192-83 

Resolució RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2733/353 

Perfil  Tècnic/a de taller i laboratori nivell 3 

Destinació  UTG Campus Terrassa 

 

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 i criteris de valoració: Serà eliminatòria. 

El tribunal fixa la valoració màxima d’aquesta part en 2,5 punts, la puntuació mínima per 

superar-la és la meitat de la puntuació exigida i estableix els següents criteris de 

valoració per aquesta part: 

A la primera part de la prova es valoraran les competències tècniques del perfil. 
 
Segona part de la prova i criteris de valoració: Serà eliminatòria.  

El tribunal fixa la valoració màxima d’aquesta part en 2,5 punts, la puntuació mínima per 

superar-la és la meitat de la puntuació exigida i estableix els següents criteris de 

valoració per aquesta part: 

A la segona part de la prova es valoraran les competències tècniques del perfil. Es farà 

de forma pràctica, es realitzarà en entorn de laboratori.. 

 

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.  

 

 

CONVOCATÒRIA A LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA  

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

coneixement de llengua catalana a realitzar la prova de coneixements de català:  

• CASTELLÓN MELERO, LIDIA  

• JULVE RODRIGUEZ, CARLOS 

• ROMERO LATORRE, JEMINA 
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Les  persones aspirants  convocades han d'assistir amb bolígraf   i  s'hauran 

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

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

Dia 11 de gener de de 2023 

Hora 10:00  hores 

Lloc 

UTG Campus Terrassa   

Edifici TR1- Creative Lab - porta 0.15 

Carrer Colom, 11 

08222 Terrassa  

 

La prova es valorarà com a apte o no apte.  

Consistirà en respondre un qüestionari de 40 preguntes de respostes alternatives sobre 

aspectes gramaticals, de redacció i de comprensió del català, de les quals només una 

és la correcta. Tindrà una durada màxima de 30 minuts. Per obtenir la qualificació d’apte 

s’haurà d'obtenir com a mínim el 50% de puntuació de respostes correctes sobre el total. 

Cada resposta correcta valdrà un punt. Les respostes incorrectes i les respostes en 

blanc no descompten puntuació.  

Les persones declarades no aptes o no presentades quedaran eliminades del procés 

selectiu.    

CONVOCATÒRIA DE LA PROVA  

El tribunal convoca a les persones candidates admeses a la realització d’una prova: 

 

Dia 11 de gener de de 2023 

Hora 11:30  hores 

Lloc 

UTG Campus Terrassa   

Edifici TR1- Creative Lab - porta 0.15 

Carrer Colom, 11 

08222 Terrassa 

 

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

La prova constarà de preguntes curtes de desenvolupament i casos pràctics, tindrà una 

durada màxima de dues hores i es realitzarà per escrit en format paper. 

Barcelona, 19 de desembre  de 2022 

La Secretària del tribunal 
 
 
Sheila Millán Cañamares 


