
DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I
ORDENACIÓ

Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

Proves per a majors de 18 anys per a l’obtenció del títol de GES

El Món del Treball
Estructura i criteris de correcció

CONTINGUT DE LES QÜESTIONS

La  prova  té  com  a  referent  els  continguts  curriculars  del  mòdul  d’El  Món  del  Treball  amb
qüestions referides a:

• Continguts teòrics sobre el mòdul formatiu.

• Anàlisi i pràctica sobre aquests continguts.

TIPUS DE QÜESTIONS

Test d’opció múltiple per a la tria de l’opció correcta davant una qüestió
plantejada.

10x0,3 = 3

5 qüestions per a desenvolupar de forma raonada conceptes bàsics de
l’àmbit del món del treball.

5x1 = 5

Supòsits pràctics a resoldre sobre qüestions relatives al món del treball. 1+1= 2

CRITERIS ESPECÍFICS DE CORRECCIÓ

El  professorat  corrector  ha  de valorar  l’ús  correcte  del  llenguatge especialitzat  del  món del
treball,  la  claredat  expositiva  i  la  concreció  de  les  respostes.  A més  a  més,  es  tenen  en
consideració els criteris generals de correcció lingüística, que poden comportar el descompte
fins a un màxim d’1 punt sobre la qualificació final resultant.
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DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I
ORDENACIÓ

Av. de Campanar, 32
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Proves per a majors de 18 anys per a l’obtenció del títol de GES

Societat, Territoris i Processos Historicoculturals
Estructura i criteris de correcció

CONTINGUT DE LES QÜESTIONS

La prova té com a referent els continguts curriculars del mòdul de Societat, Territoris i Processos
Historicoculturals, atenent els diferents blocs de continguts:

• Societat: el món actual.

• Coneixements geogràfics.

• Història de l’ésser humà i la seua evolució: conceptes generals.

TIPUS DE QÜESTIONS

Definició, identificació i reconeixement de conceptes i fenòmens associats
a la història i la geografia.

3x1 = 3,00

Interpretació i comentari d’un text històric o geogràfic. 4x0,5 = 2,00

Localització, interpretació i comentari de mapes, gràfics o imatges. 3x1 = 3,00

Anàlisi, desenvolupament i opinió fonamentada sobre un tema d’actualitat
relacionat amb les ciències socials.

2,00

CRITERIS ESPECÍFICS DE CORRECCIÓ

El professorat corrector ha de valorar l’ús correcte del llenguatge especialitzat de les ciències
socials,  la  claredat  expositiva  i  la  concreció  de  les  respostes.  A més  a  més,  es  tenen  en
consideració els criteris generals de correcció lingüística, que poden comportar el descompte
fins a un màxim d’1 punt sobre la qualificació final resultant.
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DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I
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Proves per a majors de 18 anys per a l’obtenció del títol de GES

Ciències i Tecnologia
Estructura i criteris de correcció

ESTRUCTURA I VALORACIÓ GENERAL PUNTUACIÓ

✔ 5 preguntes sobre continguts de Ciències i Tecnologia. Cada
pregunta,  al  seu  torn,  es  pot  organitzar  en  subapartats  a
valorar segons el seu grau de dificultat.

✔ No es tracta de preguntes de repetició memorística, sinó de
qüestions i exercicis d’aplicació pràctica.

✔ Es valora també l’ús correcte del llenguatge especialitzat de les
ciències i la tecnologia, la claredat expositiva i la concreció de
les  respostes.  A més  a  més,  es  tenen  en  consideració  els
criteris generals de correcció lingüística, que poden comportar
el  descompte fins a un màxim d’1 punt  sobre la  qualificació
final resultant.

2x5 = 10 punts

TIPOLOGIA DE QÜESTIONS

1) Problemes o exercicis d’aplicació pràctica dels continguts.

2) Activitats d’elaboració o interpretació de gràfics relacionats amb fenòmens físics, químics
o tecnològics.

3) Qüestions sobre conceptes bàsics que no es circumscriuen al desenvolupament literal
dels continguts, sinó que impliquen la interpretació de fenòmens propis de les ciències i la
tecnologia, com ara:

• Raonament perquè l’examinand argumente i justifique la resposta.

• Desenvolupament d’algun tema d’actualitat relacionat amb els continguts curriculars del
mòdul  de Ciències i  Tecnologia:  fonts  d’energia renovables i  no renovables  i  la  seua
implicació socioeconòmica, efectes negatius derivats d’un ús irracional de les tecnologies
des  d’una  perspectiva  científica  i  de  respecte  al  medi  ambient,  el  petroli  i  altres
combustibles fòssils, etc.

• Qüestions sobre la dimensió social i tecnològica de les ciències: aportació de les ciències
i la tecnologia per a la millora de les condicions d’existència de les persones, imatge de
les ciències i la tecnologia com a mètode, com a procés i com a mostra de les activitats
humanes dutes a terme, etc.
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Proves per a majors de 18 anys per a l’obtenció del títol de GES

Processos i Instruments Matemàtics
Estructura i criteris de correcció

CONTINGUT DE LES QÜESTIONS

La prova té  com a referent  els  continguts  curriculars  del  mòdul  de Processos i  Instruments
Matemàtics, distribuïts d’acord amb aquests quatre blocs:

• Nombres i àlgebra.

• Funcions.

• Geometria.

• Estadística i probabilitat.

ESTRUCTURA  I VALORACIÓ GENERAL PUNTUACIÓ

✔ 5 preguntes, almenys una de cada bloc, sobre continguts de
Processos  i  Instruments  Matemàtics.  Cada pregunta,  al  seu
torn, es pot organitzar en subapartats a valorar segons el seu
grau de dificultat.

✔ Les preguntes es plantegen de forma contextualitzada a través
de  situacions  reals  que  es  poden  presentar  en  la  vida
quotidiana.

✔ La resolució de les preguntes permet conéixer les habilitats i
estratègies  que  posseeix  l’examinand  en  les  diferents
situacions plantejades.

✔ Es  valora  també  l’ús  correcte  del  llenguatge  matemàtic,  la
claredat  expositiva i  la  concreció de les respostes.  A més a
més,  es  tenen  en  consideració  els  criteris  generals  de
correcció lingüística, que poden comportar el descompte fins a
un màxim d’1 punt sobre la qualificació final resultant.

2x5 = 10 punts

CRITERIS ESPECÍFICS DE CORRECCIÓ

1) Totes les qüestions tenen el mateix valor.

2) Cal valorar el raonament i el plantejament correctes, tant el global com, cas d’haver-hi, el
de cadascuna de les parts.

3) Així  mateix,  s’ha  de  valorar  l’ús  d’idees,  gràfics,  presentacions,  esquemes,  etc.,  que
ajuden a visualitzar millor el problema i la solució pertinent.

4) Es permet l’ús de regles i transportador d’angles, però no el de calculadores o dispositius
electrònics.
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Proves per a majors de 18 anys per a l’obtenció del títol de GES

Natura, Ecologia i Salut
Estructura i criteris de correcció

CONTINGUT DE LES QÜESTIONS

La prova té com a referent  els  continguts curriculars del  mòdul  de Natura,  Ecologia  i  Salut,
distribuïts d’acord amb aquestes tres àrees:

• Natura: materials de la terra, estructura i dinàmica terrestre, diversitat, genètica i evolució,
etc.

• Ecologia:  estructura  i  dinàmica  dels  ecosistemes,  impactes  humans  sobre  els
ecosistemes, etc.

• Salut: estructura cel·lular, anatomia i fisiologia humanes, alimentació, salut i hàbits de vida
sana, etc.

ESTRUCTURA I VALORACIÓ GENERAL PUNTUACIÓ

✔ 3 blocs temàtics, presentats mitjançant una introducció textual,
gràfica o mixta, que planteja el tema i n’aporta un seguit de
dades, a partir de les quals es proposen 3 o 4 ítems relatius a
cada bloc.

✔ Les preguntes han de valorar aspectes diversos, com ara:

- Coneixements i anàlisi de continguts a partir d’un text.

- Definició del vocabulari científic específic de cada àrea.

-  Interpretació  d’informació  gràfica:  fotografies,  mapes,
infografies, gràfics, etc.

- Argumentació sobre determinats problemes des de l’òptica de
les teories científiques.

-  Anàlisi  i  elaboració  de  conclusions,  de  forma  informada  i
crítica, sobre dimensions socials i ètiques.

✔ Es valora també l’ús correcte del llenguatge de les ciències de
la natura, la claredat expositiva i la concreció de les respostes.
A més a més, es tenen en consideració els criteris generals de
correcció lingüística, que poden comportar el descompte fins a
un màxim d’1 punt sobre la qualificació final resultant.

10 punts

a repartir entre els ítems 
de cada bloc, amb una

valoració per ítem 
de 0,5 a 1 punt
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Proves per a majors de 18 anys per a l’obtenció del títol de GES

Valencià i Castellà
Estructura i criteris de correcció

ÍTEMS VALORACIÓ

Bloc  A.  Comprensió  escrita  sobre  textos  explicatius,  periodístics  o
argumentatius: text de 250-300 paraules

A: 30%

1) Anàlisi textual i qüestions de comprensió lectora, en CAS, i qüestions
de comprensió lectora, en VAL, a respondre de forma raonada.

2) Treball de lèxic: definicions, sinonímia i antonímia, cabal lèxic, etc.

3) Resum del text o qüestions de coherència textual.

0,25x5 = 1,25

0,25x3 = 0,75

1,00

Bloc B. Coneixement de la llengua B: 30%

4) Resposta múltiple.

5)  Exercicis  diversos:  omplir  buits,  emplenar  una  taula,  completar
oracions, ordenar frases, etc.

0,2x10 = 2,00

1,00

Bloc  C.  Expressió  escrita:  extensió  mínima  del  text  a  redactar  70
paraules

C: 20%

6. Tria d’un tema d’actualitat entre dues opcions i redacció d’un text. 2,00

Bloc  D.  Literatura  a  partir  de  textos  de  la  literatura  clàssica  o
contemporània

D: 20%

7.  Preguntes  sobre  comprensió  textual,  anàlisi  i  creació  literària,
contextualització  i  coneixements  sobre  història  de la  literatura  a  partir
d’un fragment literari.

1x2 = 2,00
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DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I
ORDENACIÓ

Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

Proves per a majors de 18 anys per a l’obtenció del títol de GES

Llengües Estrangeres
Estructura i criteris de correcció

ÍTEMS VALORACIÓ

Bloc  A.  Comprensió  escrita  sobre  textos  descriptius,  narratius  o
dialògics  relacionats  amb  la  realitat  sociocultural  de  cada  llengua
estrangera: text de 150-200 paraules

A: 30%

1) Qüestions de comprensió lectora: Wh- questions / Sí – No.

2) Treball de lèxic: definicions, sinonímia i antonímia, cabal lèxic, etc.

3) Preguntes de V – F.

0,25x6 = 1,50

0,25x3 = 0,75

0,25x3 = 0,75

Bloc B. Coneixement de la llengua B: 30%

4) Resposta múltiple.

5)  Exercicis  diversos:  omplir  buits,  emplenar  una  taula,  completar
oracions, ordenar frases, etc.

0,15x10 = 1,50

1,50

Bloc C. Funcions comunicatives C: 20%

6) Escriure respostes adients a preguntes plantejades o viceversa.

7)  Completar  amb  la  resposta  correcta  o  relacionar  preguntes  i
respostes d’acord amb la situació comunicativa.

0,2x5 = 1,00

0,2x5 = 1,00

Bloc  D.  Expressió  escrita:  extensió  mínima  del  text  a  redactar  50
paraules

D: 20%

8) Tria d’un tema aplicat a una situació comunicativa real entre dues
opcions i redacció d’un text.

2,00
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DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ EDUCATIVA I
ORDENACIÓ
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Proves per a majors de 18 anys per a l’obtenció del títol de GES

Criteris generals per a la correcció lingüística
de les proves per a majors de 18 anys 

per a l'obtenció del títol de GES
Per tal d'unificar la valoració de les destreses lingüístiques de les persones participants, a l'hora de
realitzar la correcció de la part lingüística dels mòduls formatius no lingüístics que componen la
prova cal aplicar els criteris generals de correcció lingüística que s’indiquen tot seguit.

En el cas dels 1mòduls no lingüístics, el professorat corrector ha d'aplicar un descompte màxim
d'1 punt sobre la qualificació final obtinguda en la correcció dels ítems de cada prova, mentre que
en el cas dels mòduls de Valencià i Castellà, aquest descompte màxim és de 2 punts.

1Mòduls no lingüístics

1. Propietats textuals Descompte a aplicar

Presentació

L’exercici es presenta amb claredat i netedat (lletra llegible, respecte de
marges, etc.).

0,1

Adequació

Les respostes s’ajusten a la finalitat i a la situació comunicativa de cada
exercici, es respecta el grau de formalitat de la situació i es tria la varietat
lingüística i el registre requerits pel context.

0,1

Coherència

Les respostes tenen una estructura apropiada i contenen els elements
lingüístics necessaris per a una bona articulació: connectors, signes de
puntuació, temps verbals, etc.

0,2

Cohesió lèxica

La  tria  del  vocabulari  es  realitza  de  forma  precisa,  variada  i  sense
repeticions innecessàries ni expressions col·loquials. 

0,1

2. Correcció lingüística Descompte a aplicar

En l’exercici es penalitzen les errades ortogràfiques bàsiques (grafies,
accents, puntuació i ús adequat de majúscules i minúscules, etc.) fins al
total indicat.

0,5
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