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Dates de la segona part de la prova pràctica: 15 i 16 de març de 2021 

 Hora inici: 8.45 fins a les 14.00. Diferents horaris segons grup 

Tipus de sessió: presencial. 
 Lloc: Pla d’en Boet 

 
 
 
 
 
 

ACTA DE SESSIÓ 

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 
 

 
 

PROCÉS: Convocatòria de 16 places d’educador/a 1r cicle d’educació infantil per concurs 

oposició via consolidació de l’ocupació temporal (COT) 

EXPEDIENT: 2019/13714 

ASSUMPTES: Convocatòria de la segona part de la prova pràctica 
 

Es reuneix l’òrgan de selecció el dia 3 de març, per acordar diferents qüestions sobre  la 
segona part de la prova  pràctica, amb l’assistència dels següents membres: 

 
Presidenta: Sra. Eva Higueras Massó, psicòloga del Servei de Desenvolupament i 
Organització de la Di- recció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró. 

 
Vocals: 
Vocal 1: Sra. Ascensió Yuste Arnal, cap de secció d’Educació Infantil de la Direcció 
d’Ensenyament de la Corporació. 
Vocal 2: Sra. Immaculada García Ruiz, directora de l’EB Els Menuts de la Direcció 
d’Ensenyament de la Corporació. 
Vocal 3: Sra. Maria Andreu Duran, de l’IEA Oriol Martorell del Departament d’Educació ,de 
la Generalitat de Catalunya. Excusa la seva presència en les sessions de l’11 de febrer en 
endavant 

 
 

Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del 
Servei de Desenvolupament i Organització. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
1.   Acord sobre la puntuació de les competències esmenades a les bases de la 

convocatòria. 

 

La puntuació total de l’exercici del Role-playing és de 12 punts.  Els coneixements demostrats 
tindran una puntuació de 2 punts: 
 

-   Capacitat analítica (3 punts) 
-   Capacitat d’organització del treball i planificació (2 punts) 
-   Creativitat i innovació (1 punt) 
-   Cooperació col·laboració (2 punts) 

 
2.  Informació prèvia abans de la prova:  
 
El supòsit es desenvolupa en un entorn de NO ESTAT DE PANDÈMIA. 
 
Escola Formes part de l’equip educatiu d’una escola amb 7 aules, 1 grup de lactants, 3 d’1 a 2 anys i 3 

de 2 a 3 anys. L’escola té servei de menjador, amb monitores que fa anys que hi treballen. L’acollida la 

fan les mateixes educadores, amb agrupacions d’infants de la mateixa edat però d’aules diferents. El 



CSV (Codi segur de verificació) IV7H6DX6JBRSTCJYYIUAENAPPY Data i hora 11/03/2021 14:41:59

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per ANA MÓNICA MUÑOZ LEÓN (Secretari/ària Òrgan de Selecció)

Signat per EVA HIGUERAS MASSÓ (President/a Òrgan de Selecció)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H6DX6JBRSTCJYYIUAENAPPY Pàgina 2/4

centre té un conveni de col·laboració amb el CDIAP. 

 

Equip educatiu: La directora fa tres anys que està al càrrec, i malgrat que s’han donat canvis 

d’educadores, l’equip està força cohesionat i comparteix una mateixa línia de treball. A més de les 

educadores tutores, hi ha les educadores de suport, una d’elles educadora de menjador.  

 

El teu rol:  Et dius Maria, fa sis anys que  treballes en aquest  centre. Aquest curs tens una reducció de 

jornada del 66% i per complementar el 33% s’ha incorporat una nova educadora, l’Anna, que és la 

primera vegada que treballa a l’escola.  

Compartireu aula, tu en horari de matí i ella en horari de tarda. Ets la responsable final del vostre treball a 

l’aula i responsable d’establir una bona comunicació entre vosaltres, ja que heu tingut algunes 

diferències en la visió pedagògica i algun problema en el traspàs de la informació que us donen les 

famílies. Cal que faciliteu l’estada dels infants a l’escola i establir una bona relació amb les famílies, ja 

que algunes han manifestat a principi de curs els seus dubtes respecte al fet de ser dues educadores 

compartint grup. 

A principi de curs, s’ha fet reunió amb totes les famílies per explicar el projecte pedagògic de l’escola  

(respectar l’evolució de l’infant, deixar que experimenti amb tot mena de materials i amb el seu cos...) 

l’organització de l’aula, explicant que sou dues educadores i que treballeu seguint els mateixos criteris. 

També heu fet una entrevista amb cadascuna de les famílies, per tal de tractar de conèixer les 

característiques dels infants i tot allò que la família consideri rellevant respecte el seu infant. 

 

Acords pedagògics:  Entre d’altres, heu establert, com a escola, les següents  línies de treball: 

- L’infant és el protagonista del seu aprenentatge; un procés actiu de manipulació, 

exploració, investigació. 

- El cos  de l’infant com a motor de la seva acció; es proposaran activitats per facilitar les 

diferents sensacions corporals. 

- Les activitats quotidianes (alimentació, higiene, descans) són moments de gran 

contingut pedagògic. 

o Alimentació: ha de proporcionar energia per mantenir les funcions vitals, i  ha de 

cobrir unes necessitats relacionades amb el creixement i la maduració.  

o Higiene, control d’esfínters, es pacta amb la família les pautes a seguir, per tal 

de facilitar-li a l’infant el procés i fer veure a la família  la  importància que té per 

a l’infant. 

o Descans: l’infant ha de poder  gaudir de moments de tranquil·litat  al llarg de la 

jornada. 

- La relació entre educadora i família es basa en la confiança mútua. 

- Tot l’equip, des del seu lloc, és responsable del bon funcionament del centre 

 

 

Característiques del grup 

Grup d’1 a 2 anys; d’aquests,  4  ja  eren alumnes de l’ escola el curs anterior i 9 s’han incorporat aquest 

curs. 

En general, és un grup d’infants molt tranquil, amb una assistència molt regular, en el darrer mes s’han 

incorporat dos nous infants, quan el grup ja estava força familiaritzat amb les educadores i els companys. 
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Dels 13 infants, cal fer menció dels següents trets: 

 

- 4 infants són nascuts el mes de gener o febrer 

- 2 infants són nascuts el mes de desembre 

- 1 infant que es queda a dinar cada dia a l’escola, en aquest moment s’està introduint 

noves textures i nous aliments 

- 1 infant, els seus pares s’estan separant de forma poc amistosa. 

- 1 infant, que per ser el primer any a l’escola, els pares es mostren molt angoixats a la 

primera entrevista i amb certa desconfiança. 

- 1 infant que té necessitat de molt de moviment, s’enfila per arreu, però encara no 

domina el seu cos, i cau sovint. 

- 1 infant que en moments de gran excitació mostra una conducta agressiva cap als seus 

companys, i pot mossegar 

 

 

Es convoca a les persones que han realitzat la primera part de la prova pràctica a la segona part d’aquesta 
prova, els dies 15 i 16 de març al matí en diferents torns.  

 

L’espai on es desenvoluparà la prova pràctica és el Centre Cívic Pla d’en Boet, Carrer Juan Sebastián 

Elcano, 6, 08302 Mataró. 

 

Distribució de les persones que han confirmat la seva participació en la segona part de la prova pràctica: 

 

DILLUNS 15 DE MARÇ  

Codi tràmit Hora 

291 8:45 

538 8:45 

397 8:45 

203 8:45 

712 8:45 

266 8:45 

298 8:45 

352 8:45 

641 8:45 

685 8:45 

258 8:45 

222 8:45 

219 9:45 

780 9:45 

704 9:45 

399 9:45 

  

Codi tràmit Hora 

748 9:45 

282 9:45 

284 9:45 

218 9:45 

247 9:45 

741 9:45 

230 9:45 

185 9:45 

559 11:45 

514 11:45 

305 11:45 

750 11:45 

503 11:45 

492 11:45 

260 11:45 

442 11:45 

  

Codi tràmit Hora 

234 11:45 

448 11:45 

195 11:45 

483 11:45 

225 12:45 

269 12:45 

635 12:45 

618 12:45 

474 12:45 

346 12:45 

309 12:45 

668 12:45 

217 12:45 

226 12:45 

280 12:45 

243 12:45 

 
 

DIMARTS 16 DE MARÇ 
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Codi tràmit Hora 

398 8,45 

505 8,45 

408 8,45 

332 8,45 

277 8,45 

436 8,45 

552 8,45 

184 8,45 

441 8,45 

617 8,45 

476 8,45 

312 8,45 

387 9,45 

  

  

  

  

Codi tràmit Hora 

496 9,45 

521 9,45 

708 9,45 

488 9,45 

756 9,45 

484 9,45 

426 9,45 

582 9,45 

773 9,45 

431 9,45 

519 9,45 

530 11,45 

235 11,45 

254 11,45 

  

  

  

Codi tràmit Hora 

377 11,45 

376 11,45 

536 11,45 

646 11,45 

340 11,45 

580 11,45 

409 11,45 

407 11,45 

667 11,45 

445 12,45 

663 12,45 

381 12,45 

274 12,45 

335 12,45 

262 12,45 

302 12,45 

 

 

En el cas que  no es vegi en el llistat i no hagi confirmat la seva participació, envií confirmació de 

manera immediata a seleccio@ajmataro.cat. Assumpte: Urgent confirmació prova pràctica educador/a 
bressol COT. Es demana no enviar correus confirmant l’assistència si s’ha donat resposta des de RH i ja 

surt al llistat.  

 

I sense més assumptes a tractar, a les 13 hores es finalitza la sessió de l’Òrgan de selecció i es signa 
aquesta acta amb la conformitat de l’òrgan esmentat. 

 
 
 


