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Ajuntament de Mataró 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES 7 PLACES EDUCADOR/A 

1R CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. 1 PLAÇA RESERVADA 

PEL TORN DE RESERVA PER A PERSONES AMB 

DIVERSITAT FUNCIONAL 
 

- Data: 26 d’octubre de 2019. Lloc: IES Miquel Biada, avda. Puig i Cadafalch, 89-99, Mataró. 

Inici prova: 9.30 hores. Accés a les aules: 9.00 hores. Es prega puntualitat.  

- Tipus de proves que es realitzen:  

o Prova tipus test, de 50 preguntes i 4 alternatives de resposta, que versarà sobre el 

temari. L’examen consta de 4 preguntes de reserva que s’utilitzaran en cas que 

s’anul·lin algunes de les 50 preguntes del test.  

- Les bosses, documentació, etc. han d’estar al terra. No es poden fer consultes de material de 

suport. Els mòbils, smartwatches, hauran d’estar apagats o en silenci durant la realització de 

les proves. 

- Davant una actitud sospitosa, l’examinador farà una anotació al full de l’examen i informarà 

de la incidència als membres de l’òrgan de selecció.  

- No es podrà donar la volta als exàmens ni començar la prova fins que es doni l’ordre. 

- És obligatori mantenir-se en silenci durant la realització de les proves.  

- L’òrgan de selecció i l’equip de suport es comuniquen mitjançant grup de whatsapp, motiu pel 

qual podreu observar que contínuament estaran mirant el mòbil.  

- Pel que fa al resultat de les proves: el resultat del tipus test es publicarà a la pàgina web de 

l’Ajuntament, a la carpeta del procés. 

- En el cas d’alguna incidència durant el procés us heu de comunicar per correu electrònic a 

l’adreça de correu seleccio@ajmataro.cat 

 

SOBRE LA PROVA TIPUS TEST:  

 

o La prova tipus test, té una durada d’una hora. Es puntua sobre 10 i són necessaris 5 

punts per superar-la. Cada resposta correcta són 0.20 punts i cada errada descompta 

0,05. Les respostes en blanc no resten. Si no es supera el test, les persones aspirants 

no passen a la següent prova pràctica.  

o Adjunt trobareu un model de full de respostes que utilitzem. Reviseu-lo i assegureu-

vos que enteneu com cal respondre.  

o S’ha d’utilitzar bolígraf blau o negre i marcar la casella pintant el requadre. NO es 

poden fer creus, rodones, pals o altres tipus de marques. Seguiu les instruccions del 

full de respostes-model.  

o No oblideu fer constar el model 1 o 2 i el vostre número de registre a les caselles 

corresponents. Si no ho feu, no es podrà corregir la prova. NO POSAR NOM NI DNI. 

o Quan acabeu, haureu d’esperar que acabi el temps de la prova per lliurar el full de 

respostes.  
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o Només heu de lliurar el full de respostes, us podeu quedar amb el quadernet 

d’enunciats.  

o No es pot sortir de l’aula tret de causa de força major, fins a finalitzar la prova i 

la consigna del responsable d’aula de que es pot sortir. 


