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Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat 

ACTA DE SESSIÓ 

 

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

 

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

EXPEDIENT: 2019/18352 

ASSUMPTES: Convocatòria de la segona part de la prova pràctica 

 

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

 
 

Es reuneix l’òrgan de selecció el dia 10 de febrer,  per acordar les dates 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 Desen-

volupament i Organització. 

 

1. Acord sobre la realització de la segona part de la prova pràctica. Role-Playing 

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.  

Per tal de garantir les mesures preventives a raó del COVID, i organitzar els diferents torns, es demana 
que es confirmi l’assistència a seleccio@ajmataro.cat, Assumpte: Confirmació prova pràctica educa-
dora bressol ordinàries,  en el termini d’una setmana després de la publicació de la present acta. 

 

Durant la prova es demanarà que la persona resolgui situacions equivalents a les que podria trobar-se 
en dia de feina. A més dels coneixements demostrats, es valorarà les següents competències: 

 

Capacitat analítica 

Capacitat d’organització del treball i planificació 

Creativitat i innovació 

Cooperació col·laboració 

 
I sense més assumptes a tractar, a les 12 hores es finalitza la sessió virtual de l’Òrgan de selecció i es signa 
aquesta acta amb la conformitat de l’òrgan esmentat.  


