
 

 

Codi 192-64 

Plaça Tècnic/a de taller i laboratori nivell 2 

Resolució concurs 1182/2021, de 21 de setembre 

Destinació  UTG Campus de Terrassa 
 
El tribunal convoca a les persones candidates en torn de promoció a la realització 
d’una prova.  
 
Criteris de valoració de la prova 
 
El tribunal ha establert que la prova constarà de dues parts eliminatòries: 
 
Primera part de la prova: part teòrica  
 
El tribunal fixa la puntuació màxima en 2 punts i estableix els següents criteris de 
valoració:  
 
Es valora el coneixement, segons el perfil, en els camps de l'electricitat, l'electrònica i 
la física experimental.  
 
Segona part de la prova: part pràctica  
 
Es valora fins a un màxim de 2 punts i estableix els següents criteris:  
 
Es valora a nivell pràctic, al laboratori, la destresa en la gestió i manteniment de 
laboratoris docents i en la capacitat i iniciativa per superar possibles situacions d'averia 
o desajust d'equipament. 
 
 
Criteris valoració de l’entrevista 
 
Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça i la 
motivació i expectatives vers al lloc. 
 
 
Convocatòria de la primera part de la prova  
 
Les persones aspirants convocades a la prova han d'assistir amb mascareta i bolígraf 
propi.  
S'hauran d'esperar a l'hora indicada a l'entrada de l’Edifici Vèrtex i seguir les mesures 
preventives de seguretat i salut que se’ls indicaran.  
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
 

Dia 16 de desembre de 2021 

Hora 10:00 hores 

Lloc 
Edifici Vèrtex Aula VS208  (soterrani segon de l’edifici) 
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 08034 
Barcelona 

 
 



 

La part teòrica de la prova es farà escrita, en suport paper, consistirà en respondre a 
diversos casos pràctics i tindrà una durada màxima de 2 hores. Els aspirants podran 
utilitzar calculadora científica que cada aspirant haurà de portar.  
 
 
 
Barcelona,  10 de desembre de 2021 
 
 
Judith Cardelús Castells 
La secretària del tribunal 
 


