GUIA OPOSICIONS ICS 2015

 PRIMERA PROVA:
Qüestionari tipus test: Només ho superaran un 300% de les places convocades
per a cada categoria professional. Si se supera amb un promig de 5 tindrà una
puntuació en borsa (si no es tenia ja d’un anterior concurs-oposició).

 SEGONA PROVA:
Prova de català: Només per aquells professionals que no tinguin el nivell
sol·licitat per a cada categoria. Malgrat estigui acreditat en borsa, NO ho està a
efectes d’oposició.
Important: Serà el Tribunal qui dirà com i quan s’ha d’acreditar un cop passada
la primera prova.



TERCERA PROVA:
Prova de supòsits pràctics: aquesta prova se sumarà a la quarta i entre les dos
tindran un pes de 100 punts. Concretament la tercera prova tindrà un pes de 85
punts i la quarta un pes de 15 punts. Per superar la tercera i la quarta, caldrà una
mitjana de 50 punts entre les dues.



QUARTA PROVA:
Prova de competència: Els Tribunals diran quina fórmula faran servir per aquesta
prova: entrevista, resolució casos crítics... Aquesta prova i l’anterior caldrà una
mitjana de 50 punts (explicat punt anterior).
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 APLICACIÓ DE LES NOTES D’OPOSICIÓ A LA BORSA DE TREBALL
ICS:
Només per aquest concurs-oposició, hi ha una excepcionalitat: es manté la millor nota
entre l’oposició anterior i aquesta. Es tracta d’una excepció no contemplada al Pacte
de Borsa actual.
Màxima puntuació que es pot posar a la borsa: 40 punts.

Com es farà:
o Si se supera la primera fase, amb un mínim de 5 punts (sense arribar a la nota
de tall), es traslladen 10 punts a la borsa de treball.
o Si se superen totes les proves, la suma final de la puntuació serà la que es
trasllada a la borsa. Exemples:
 Si la persona ha tret la màxima puntuació de tot, que seria
l’equivalent a un 10, a la borsa es traslladarien els 40 punts.
 Si la persona ha tret la puntuació mínima per superar-ho tot, és a
dir l’equivalent a un 5, a la borsa es traslladarien 20 punts.
 I entre el 5 i el 10, es traslladarà la part proporcional. En l’exemple
de l’annex final, la persona va treure una puntuació de 49.47 de
60, que és l’equivalent a 8,245. I a la vegada, traslladat a la borsa
seran 32.98 punts

Nota passades proves oposicions

Punts en borsa de treball

5
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8,245

X

X= 32,98
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ANNEX FINAL
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