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ACTA DE SESSIÓ 

 

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

 

PROCÉS: Convocatòria de 10 places de professor/a titular secundària A per concurs oposició via consolidació 

de l’ocupació temporal  

EXPEDIENT: 2019/34491 

ASSUMPTE: Convocatòria prova pràctica  

 

Data: 26 de març de 2021. 
Tipus de sessió: Telemàtica 

 
ORDRE DEL DIA:  
 

1. Sessió de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Acord sobre la data de la convocatòria i el desenvolupament de les proves 

 
 

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

 
L’òrgan acorda la data de la prova pràctica i el desenvolupament de les proves, telemàticament  amb la 
conformitat 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: 
Sra. Fàtima Prat Tordera directora de l’Institut Miquel Biada de la Direcció d’Ensenyament de la Corpo-
ració.  
Sra. Pepa Llobet Royo, cap de secció de Programes Educatius, de la Direcció d’Ensenyament de la 
Corporació.  
Sra. Sra. Carina Torres Martínez, directora de l'institut Les Cinc Sènies de la Generalitat de Catalunya  
 
Secretària: Sra. Ana Mónica Muñoz León, tècnica de formació i comunicació interna del Servei de 
Desenvolupament i Organització. 

 

Observador: Pere Manzanos González, representant del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró  

 

Excusen la seva assistència les persones següents: 
Vocal: Sr. Ferran Pérez López. Agència catalana del Consum del Departament d’Empresa i Coneixe-
ment.  
 

2. Acord sobre la data de la convocatòria i el desenvolupament de les proves 

S’acorda convocar la prova pràctica el 22 de maig de 2021 a les 9.00 hores a l’Institut Miquel Biada.  

Es recorda que segons les bases de la convocatòria, es puntuarà sobre 24 punts i seran necessaris 12 

punts per superar-la.  
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Es demanarà que la persona resolgui situacions equivalents a les que podria trobar-se en un dia de 

treball, d’acord amb les funcions del lloc esmentades.  

A més dels coneixements demostrats, es valorarà l’estil de redacció i les competències següents: 

 Capacitat analítica i de resolució de problemes 

  Capacitat d’organització del treball i planificació  

 Creativitat i innovació Cooperació i col·laboració  

 Orientació a les persones 

En el cas que es tracti de proves situacionals tipus role-playing, es gravaran en les condicions que es fan 

constar al document de bones pràctiques en matèria de selecció de personal, que consta annexat a les 

bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places de la-

plantilla de l’Ajuntament de Mataró. 

En l’especialitat de formació professional és realitzarà al laboratori, una part de la prova pràctica,  per tal 
d’acreditar el domini de les habilitats instrumentals i/o tècniques corresponents a l’especialitat. 

Aquesta prova és de caràcter eliminatori. 

L’òrgan de selecció ha acordat que aquesta prova pràctica consti d’un supòsit pràctic exceptuant l’espe-

cialitat d’anàlisis i química industrial. La prova tindrà un valor de 24 punts, exceptuant la prova d’anàlisis 

i química industrial que constarà de dues parts: una part pràctica i l’altre de laboratori (cada prova  part 

de la prova tindrà un valor de 12 punts). 

La prova pràctica consistirà en un supòsit pràctic consistent en resoldre situacions equivalents al que es 

poden trobar en un dia de treball.  

La segona part de la prova pràctica d’anàlisis i química industrial es plantejaran proves situacionals tipus 

role-playing que es desenvoluparan al laboratori de l´especialitat.  

Prova pràctica Dissabte, 22 de maig de 2021 a les 09.00 h  (accés a les aules a les 08.45 h), a 

l’Institut Miquel Biada de Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró, les especialitats de: 

 Llengua Anglesa 

 Matemàtiques 

 Anàlisis i Química Industrial (FP) 

 Visual i Plàstica 
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Prova pràctica Dissabte, 22 de maig de 2021 a les 11.15 h  (accés a les aules a les 11.00 h), a 

l’Institut Miquel Biada de Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró, les especialitats de: 

 Geografia i història 

 Orientació Educativa 

 Tecnologia 

Prova pràctica laboratori  d’Anàlisi i Química industrial Dissabte, 26 de maig de 2021 a les 10.00 h  

(accés a les aules a les 9.45 h), a l’Institut Miquel Biada de Mataró. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 

Mataró 

Actuaran com a assessors tècnics de l’òrgan per la realització de les proves pràctiques els següents 

professors de l’Institut Miquel Biada:  

 Llengua Anglesa: Laura Chacon 

 Llengua Catalana: Teresa Comas 

 Matemàtiques: Meritxell  Maristany 

 Orientació Educativa: Josep Maria Gensana 

 Anàlisis i Química Industrial: Lluís Riera 

 Geografia i Història: Eugeni Alonso 

L’òrgan de selecció acorda que la durada de la prova pràctica serà d’1 hora i 30 minuts.  

Instruccions per a l’accés a les aules. 

Les persones aspirants s’hauran d’esperar per a l’accés a les aules a la via pública davant de la porta 

d’entrada de l’Institut Miquel Biada. L’òrgan de selecció indicarà a les persones aspirants l’accés al cen-

tre. 

S’estableix, d’acord amb les indicacions del Pla bàsic d’emergència municipal, l’ús obligatori de masca-

reta, que compleixi amb els requisits de protecció contra el covid-19, correctament posada, amb inde-

pendència de la distància física interpersonal de seguretat, en el moment d’accedir i durant tota l’execució 

de la prova, així com l’obligació de rentar-se les mans a l’entrada a l’edifici i a les aules, amb gel hidroal-

cohòlic o desinfectant viricida i de signar la declaració responsable com a mesura preventiva contra el 

covid 19. L’òrgan de selecció està facultat per impedir l’accés o fer marxar de les aules a tota persona 

que incompleixi els protocols o pugui posar en risc la seguretat i salut d’altres, aixecant acta dels fets, de 

la seva motivació i de les mesures adoptades. 

Les persones s’hauran d’identificar amb un document identificatiu oficial per accedir a les aules i hauran 

de portar els estris d’escriptura per a la realització de la prova. Per la prova pràctica s’haurà de portar els 

EPIS requerits per fer la pràctica al laboratori. 
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Sense més assumptes a tractar, es signa aquesta acta amb la conformitat de l’òrgan de selecció. 
 

 
 
 

 


