
 
 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REALITZACIÓ DEL SEGON 

EXERCICI I CRITERIS DE CORRECCIÓ 

 
 
 
El tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup 
A2, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala 
d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus, convocades per 
resolució de 17 de juny de 2021, del Rectorat de la 
Universitat de València (DOGV 02-07-2021) 
 

Resol sobre el segon exercici el següent: 

 

1) La data de realització del segon exercici serà el divendres 1 de 
juliol de 2022 a les 10.00 hores a l’aula A23 de l’aulari III 
(avinguda Menéndez y Pelayo núm. 14 de València) del Campus 
de Blasco Ibáñez de la Universitat de València. 
 

2) Aquest exercici, obligatori i eliminatori, consistirà en el 
desenvolupament per escrit de dos temes, triats per l'aspirant 
d'entre quatre, extrets a l'atzar per l'òrgan tècnic de selecció 
entre tots els que figuren en l'annex III de la convocatòria. 
 

3) La durada d'aquest exercici serà de 4 hores. 
 

4) Una vegada finalitzada la prova, cada opositor/a introduirà 
l'exercici en un sobre que, una vegada tancat, quedarà sota la 
custòdia del tribunal. 

 
5) La lectura pública començarà el dimarts 5 de juliol de 2022 per la 

lletra E. 
 

6) El tribunal citarà a les persones opositores per a la lectura pública 
dels temes que hagen desenvolupat. La crida serà única. 
S’anunciarà amb suficient antelació la data, l'hora i el lloc de la 
lectura. 

 
 



7) La valoració total d'aquest exercici serà de 0 a 20 punts, i per a 
aprovar-lo haurà d'obtenir almenys 10 punts. 
 

8) Els criteris de correcció que seran tinguts en compte pel tribunal 
per avaluar cada tema són:  

o Coneixements tècnics, exhaustivitat (contestació de tots els 
epígrafs establerts al tema triat) i actualització dels 
continguts (fins a un 85%) 

o Estructura i claredat expositiva (fins a un 10%) 
o Correcció gramatical i ortografia (fins a un 5%) 

 
 

 

València, 30 de maig de 2022  

 

La secretària, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Tomás Martínez 
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