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PRIMER EXERCICI

110 preguntes: 90 temari complet, 20 pràctiques 
d'aplicació normativa

100 preguntes ordinàries (sense pràctiques) 

0 preguntes de reserva 10 preguntes de reserva
Sorteig entre cinc alternatives Sorteig entre tres alternatives
120 minuts

SEGON EXERCICI

Desenvolupament d'un tema de cada una de les 
tres parts següents: un de les parts IV i VI, un de la 
part V i un de la part VII

Respondre 5 qüestions de tipus teòric de les parts 
IV, V, VI i VII

Sorteig entre tres models
1ª sessió de 4 hores + 2ª sessió de 2 hores 3 hores

Ús de textos de normativa legal que els aspirants 
duguin

Qualificació de 0 a 10, nota mínima de cada cas 3 
punts, nota mitjana 2 casos 5 o més

Qualificació de 0 a 10 (1 d'ofimàtica), nota mínima 
de cada cas 3,25 punts (0,5 d'ofimàtica), nota 
mitjana 2 casos 5 o més

120 minuts

Superació amb 5 punts
Superació amb 5 punts excepte si hi ha més de 25 
persones aspirants per plaça

Valoració de coneixements, claredat i ordre 
d'idees, expressió escrita

Igual, s'afegeix la capacitat de síntesi i relacional

Qualificació de 0 a 10, nota mínima de cada tema 3 
punts, nota mitjana 5 qüestions 5 o més

Qualificació de 0 a 10, nota mínima de cada 
qüestió 1 punt, nota mitjana 5 qüestions 5 o més

TERCER EXERCICI

2 casos pràctics per escrit 2 casos pràctics amb ordinador

4 hores 4 hores
Sorteig entre deu alternatives Sorteig entre cinc alternatives

Segons el nombre d'aspirants i i mitjans tècnics, 
format electrònic de les normes

Valoració de capacitat de raciocini, sistemàtica i 
claredat d'idees, correcta interpretació de 
normativa aplicable

Igual, s'afegeix la valoració dels aspectes 
relacionats amb el temari comú de matèries 
d'ofimàtica (edició de textos)

3 places Mallorca (75 
persones anirien al 
segon exercici, a 
l'espera de la reserva)

Que no han de ser 
obligatòriament una 
transcripció literal de 
l'enunciat o de part de 
l'enunciat d'un tema i que 
poden interrelacionar 
diferents epígrafs del 
temari



COS DE GESTIÓ PROMOCIÓ 
INTERNA VERTICAL

PROPOSTA

PRIMER EXERCICI

Desenvolupament d'un tema entre dos de cada 
una de les tres parts següents: un de les parts IV i 
VI, un de la part V i un de la part VII

Respondre 5 qüestions de tipus teòric d'un model 
entre dos de les parts IV, V, VI i VII

Sorteig entre tres models
1ª sessió de 4 hores + 2ª sessió de 2 hores 3 hores
Valoració de coneixements, claredat i ordre 
d'idees, expressió escrita

Igual, s'afegeix la capacitat de síntesi i relacional

Qualificació de 0 a 15, nota mínima de cada tema 
4,5 punts, nota mitjana 3 temes 7,5 o més

SEGON EXERCICI

2 casos pràctics entre 4 per escrit 2 casos pràctics entre 4 amb ordinador

4 hores 4 hores
Ús de textos de normativa legal que els aspirants 
duguin

Segons el nombre d'aspirants i i mitjans tècnics, 
format electrònic de les normes

Valoració de capacitat de raciocini, sistemàtica i 
claredat d'idees, correcta interpretació de 
normativa aplicable

Igual, s'afegeix la valoració dels aspectes 
relacionats amb el temari comú de matèries 
d'ofimàtica (edició de textos)

Qualificació de 0 a 15, nota mínima de cada cas 4,5 
punts, nota mitjana 2 casos 7,5 o més

Qualificació de 0 a 10 (1 d'ofimàtica), nota mínima 
de cada cas 3,25 punts (0,5 d'ofimàtica), nota 
mitjana 2 casos 5 o més

Sorteig entre deu alternatives Sorteig entre cinc alternatives

Qualificació de 0 a 10, nota mínima de cada 
qüestió 1 punt, nota mitjana 5 qüestions 5 o més

ACTUAL

Que no han de ser 
obligatòriament una 
transcripció literal de 
l'enunciat o de part de 
l'enunciat d'un tema i que 
poden interrelacionar 
diferents epígrafs del 
temari


