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ACTA DE SESSIÓ 
 

 

PROCÉS: Convocatòria de 7 places d’educador/a 1r cicle d’educació infantil per concurs 
oposició ordinàries 

EXPEDIENT: 2019/18352 

ASSUMPTES: Distribució dels dies i horaris de la segona part de la prova pràctica i acords sobre 
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. Joaquima Gutiérrez Vega, directora de l’EB La Llàntia 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 10 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 

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

 

 

Dates de la segona part de la prova pràctica: 8 i 9 de març de 2021 
Hora inici: 8.45 fins a les 14.00 aprox. Diferents horaris segons 
grup Tipus de sessió: presencial. 
Lloc: Pla d’en Boet  
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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.  

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 

 

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. 

 

Característiques del grup. Grup de 2 a 3 anys; d’aquests,  12  ja  eren alumnes de l’escola el curs anterior 

i 8 s’han incorporat aquest curs. 

En general, és un grup d’infants molt actius, que accepten les propostes que es fan, i que no ha presentat 

especials problemes de familiarització, amb famílies col·laboradores. Dels 20 infants, cal fer menció dels 

següents trets: 

 

- 3 infants fan acollida al matí, tu veus a les seves famílies al migdia, però no a primera hora. 

Deixen la informació a la persona d’acollida. 
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- 4 infants es queden cada dia a dinar a l’escola,  tu  només tens contacte directe amb les 

famílies al matí.  

- 1 d’aquests infants,  li costa molt menjar, ja que a casa li donen tot triturat. Hi ha molt pocs 

aliments que accepti de bon grat. Es queda a menjador cada dia. La mare verbalitza la seva 

preocupació per què no guanya pes.  

- 1 infant amb família molt extensa (avis, tiets…) que el poden venir a buscar diferents 

persones. Ja en coneixeu uns quants. Mai no saps qui el vindrà a buscar. 

- 3 infants que estan fent control d’esfínters. Són els únics que portaven bolquer i considereu 

que és el moment maduratiu adequat per iniciar el procés. Heu fet entrevista amb les  famílies 

per establir les mateixes pautes a casa i a l’escola, i heu pactat que si treuen el bolquer han 

de tenir paciència i no canviar d’opinió o posar-li quan li interessi. 

- 1 infant, al que li costa relacionar-se amb els altres, participa molt poc en les activitats 

proposades, el seu joc és molt repetitiu. És el primer any a l’escola i us esteu plantejant parlar 

amb el CDIAP per a la seva observació. 

- 2 infants es mostren molt moguts, amb un joc a voltes una mica brusc. Sempre juguen junts. 

Alguns cops s’han fet mal, amb cops, o blaus. Les  famílies viuen malament aquesta relació. 

- 1 infant, la mare del qual sempre manifesta la necessitat de què la seva criatura mostri un 

aspecte polit. Ja s’ha queixat alguna vegada de l’aspecte del seu fill. 

- 1  infant, és el primer fill, i els pares estan molt interessats per tot el que es fa a l’escola, la 

mare és mestra i fa força preguntes sobre la metodologia del centre. Algun cop, tant la mare 

com el pare, ja us han qüestionat determinats aspectes metodològics amb els quals es 

mostren d’acord. 

- 1 infant, els pares estan separats, i no acaba de quedar clar qui ha de portar allò  que l’escola 
demana. Discuteixen sovint, intentant que les educadores us posicioneu.  
 

 
 

Es convoca a les persones que han realitzat la primera part de la prova pràctica a la segona part d’aquesta 
prova, els dies 8 i 9 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. 
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Distribució de les persones que han confirmat la seva participació en la segona part de la prova pràctica.  

 

DILLUNS DIA 8 DE MARÇ: 
 

 

Codi identificatiu Hora 

768 8:45 

758 8:45 

209 8:45 

715 8:45 

509 8:45 

725 8:45 

265 8:45 

353 8:45 

693 8:45 

259 8:45 

224 8:45 

495 8:45 

493 9:45 

566 9:45 

757 9:45 

656 9:45 

453 9:45 

499 9:45 

206 9:45 

682 9:45 

404 9:45 

749 9:45 

738 9:45 

256 9:45 

Codi identificatiu Hora 

299 11:45 

636 11:45 

706 11:45 

625 11:45 

237 11:45 

264 11:45 

286 11:45 

221 11:45 

482 11:45 

560 11:45 

261 11:45 

378 11:45 

248 12:45 

730 12:45 

287 12:45 

449 12:45 

308 12:45 

659 12:45 

379 12:45 

619 12:45 

216 12:45 

229 12:45 

281 12:45 

242 12:45 
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Distribució de les persones que han confirmat la seva participació en la segona part de la prova pràctica.  

 

DIMARTS DIA 9 DE MARÇ: 
 

 

Codi identificatiu Hora 

363 8:45 

189 8:45 

438 8:45 

555 8:45 

463 8:45 

329 8:45 

395 8:45 

506 8:45 

411 8:45 

333 8:45 

278 8:45 

313 8:45 

797 9:45 

533 9:45 

213 9:45 

297 9:45 

755 9:45 

485 9:45 

427 9:45 

386 9:45 

403 9:45 

523 9:45 

187 9:45 

522 9:45 

761 11:45 

461 11:45 

Codi identificatiu Hora 

489 11:45 

537 11:45 

487 11:45 

644 11:45 

678 11:45 

532 11:45 

236 11:45 

253 11:45 

198 11:45 

415 11:45 

481 12:45 

498 12:45 

643 12:45 

469 12:45 

341 12:45 

581 12:45 

208 12:45 

385 12:45 

410 12:45 

578 12:45 

662 12:45 

279 12:45 

295 12:45 

318 12:45 

307 12:45 

233 12:45 

327 12:45 

 

 

En el cas que no hagi confirmat la seva participació, envií confirmació de manera immediata a 
seleccio@ajmataro.cat. Assumpte: Urgent confirmació prova pràctica educadora bressol ordinàries. 

 

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. 

 

 


