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ACTA DE SESSIÓ 

 

Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 1 

 

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

consolidació de l’ocupació temporal  

EXPEDIENT: 2019/13714 

ASSUMPTES: Constitució de l’òrgan de selecció 

 

Data: 23 de gener de 2020. 
Hora inici: 9.30 hores.  
Tipus de sessió: presencial.  
Lloc: Sala de reunions de l’Edifici Municipal El Carreró, 13, planta -1, Mataró. 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Acords d’aspectes relacionats amb la puntuació i la realització de la primera part de la prova pràc-

tica (part escrita). 
3. Recordatori convocatòria a les persones aspirants. 

 
 

 
1. Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  

 
Es reuneix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels següents membres: 
 
Presidenta: Sra. Eva Higueras Massó, psicòloga del Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció 
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 Corpo-
ració.  
Vocal 2: Sra. Immaculada García Ruiz, directora de l’EB Els Menuts de la Direcció d’Ensenyament de la Corpo-
ració.  
 
 

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

pament i Organització. 

 

Observadora: Victoria Chicote Rodríguez, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró. 

 

Excusen la seva assistència les persones vocals següents: 
 
Sra. Helena Rodríguez Sánchez, del Departament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament 
de Montornès del Vallès  
Sra. Maria Andreu Duran, de l’IEA Oriol Martorell del Departament d’Educació ,de la Generalitat de Catalunya.  
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2. Acords d’aspectes relacionats amb la puntuació i la realització de la primera part de la prova pràc-
tica (part escrita). 

 
L’òrgan de selecció ha acordat en referència a la primera part de la prova pràctica (part escrita) que la durada 
de la prova serà d’1 hora i 15 minuts.  
 
Tal com consta a les bases específiques de la convocatòria, es valorarà a més dels coneixements demostrats,  
l’estil de redacció i les competències següents:  
 

 Capacitat analítica 

 Capacitat d’organització del treball i planificació 

 Creativitat i innovació 

 Cooperació col·laboració 
 
 

Aquesta prova tindrà un valor màxim de 12 punts. 

 

L’òrgan de selecció ha acordat la ponderació per a cada ítem de valoració i constarà en el redactat de la 
prova que es lliurarà a les persones aspirants. 

 
4. Recordatori convocatòria a les persones aspirants. 
 
Les persones aspirants que hagin superat la prova teòrica resten convocades a la primera part de la prova pràctica 
que tindrà lloc el proper dissabte 25 de gener a l’Institut Miquel Biada (Av. Puig i Cadafalch, 89-99, Mataró), 
l’accés serà a les 9 hores i a les 9:30 hores es procedirà a tancar les aules i a iniciar la prova pràctica del 
procés selectiu. 
 
Important: A les 9 hores es farà una explicació conjunta per a totes les persones aspirants sobre el funci-
onament de la prova, a la Sala d’Actes de l’Institut Miquel Biada,. Posteriorment, les persones hauran d’anar 
a les aules que tinguin assignades per a la realització de la prova.  
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 12.30 hores es finalitza la sessió de constitució i  es signa aquesta acta 
amb la conformitat de l’òrgan de selecció.  


