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DILIGÈNCIA 
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PROCÉS: Convocatòria de 17 places de professor/a titular secundària A per concurs oposició, una d’elles pel 

torn de reserva per diversitat funcional  

EXPEDIENT: 2019/34681 

ASSUMPTES: Diligència informativa sobre convocatòria prova teòrica 

 
Donada la situació viscuda amb l’estat d’alarma i les mesures preventives en matèria de processos selectius 
decretades per l’Ajuntament de Mataró per minimitzar els riscos de propagació i contagi del coronavirus COVID-
19 va quedar suspesa la prova teòrica del procés selectiu per cobrir 17 places de professor/a titular secundària 
A per concurs oposició, una d’elles pel torn de reserva per diversitat funcional.  
 
Mitjançant aquesta diligència es convoca a les persones aspirants admeses en el procés esmentat, a la realitza-
ció de la prova pràctica que tindrà lloc en la data, horaris, ubicació i agrupacions per especialitat següents: 
 

Especialitats: Física i Química i Manteniment de vehicles  
Dissabte, 21 de novembre de 2020 a les 08.00 h (accés a les aules a les 7.55 h), a l’Institut 
Miquel Biada de Mataró. Porta principal. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró, entrada 
per Plaça Rafael Casanova. 
 
Especialitats: Anglès i Llengua Catalana 
Dissabte, 21 de novembre de 2020 a les 08.00 h (accés a les aules a les 7.55 h), a l’Institut 
Miquel Biada de Mataró. Porta de  Av. Puig i Cadafalch, 89-99 porta del costat de l’edifici 
de Benestar Social) 

 
Especialitats: Llengua Castellana i Orientació Educativa 
Dissabte, 21 de novembre de 2020 a les 9.45 h (accés a les aules a les 9.40 h), a l’Institut 
Miquel Biada de Mataró. Porta principal. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró, entrada 
per Plaça Rafael Casanova. 
 
Especialitats: Tecnologia 
Dissabte, 21 de novembre de 2020 a les 9.45 h (accés a les aules a les 9.40 h), a l’Institut 
Miquel Biada de Mataró. Porta de  Av. Puig i Cadafalch, 89-99 porta del costat de l’edifici 
de Benestar Social) 

 
Especialitats: Matemàtiques i Biologia i Geologia 
Dissabte, 21 de novembre de 2020 a les 11.30 h (accés a les aules a les 11.25 h), a l’Institut 
Miquel Biada de Mataró. Porta principal. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró, entrada 
per Plaça Rafael Casanova. 
 
 
Especialitats: Geografia i Història 
Dissabte, 21 de novembre de 2020 a les 11.30 h (accés a les aules a les 11.25 h), a l’Institut 
Miquel Biada de Mataró. Porta de  Av. Puig i Cadafalch, 89-99 porta del costat de l’edifici de 
Benestar Social)  
 
Especialitats: Manteniment industrial 
Dissabte, 21 de novembre de 2020 a les 13.15 h (accés a les aules a les 13.10 h), a l’Institut 
Miquel Biada de Mataró. Porta principal. Avinguda Puig i Cadafalch 89-99 Mataró, entrada 
per Plaça Rafael Casanova. 
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1. Durada de la prova:  
 
 
A l’acta de constitució de l’òrgan de selecció de data 11/03/2020, es va determinar la durada de les proves 
establint-se 1 hora i 30 minuts de temps d’execució per a les especialitats següents: 
 

- Organització i processos de manteniment de vehicles  
- Manteniment Industrial 

 
I per la resta d’especialitats 1 hora i 15 minuts (anglès, biologia i geologia, geografia i història, física i química, 
llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, matemàtiques, orientació educativa, tecnologia) 
 
 
Material per a les proves per a totes les especialitats: bolígraf blau o negre. 
Calculadora no programable per l’especialitat de: Tecnologia, Manteniment Industrial, Física i Química. 
 

2. 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 centre i l’entrada es farà 
per especialitat 
 

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

compleixi amb els requisits de protecció contra el covid-19, correctament posada, amb independència de la dis-

tància 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 hidroalcohòlic 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. 
 
 

 
 

 


