
 

Direcció de Recursos Humans i Organització 

 

Ajuntament de Mataró 

Convocatòria per la creació d’una llista espera per contractacions i nomenaments 
temporals per cobrir llocs de treball de treballador/a social i educador/a social 
 
 

- Data: 14 de maig de 2022.  

- Lloc: IES Miquel Biada, Av. Puig i Cadafalch, 89-99, Mataró.  

- Inici prova: 09:15 hores.  

Accés a les aules: 09:00 hores.  

 

- Tipus de prova que es realitzarà:  

o Prova tipus test 

o  

1. INSTRUCCIONS DE CARÀCTER GENERAL: 
 

- No oblideu portar el vostre DNI. 

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

material de suport. Els mòbils i smartwatch, han d’estar apagats o en silenci durant la 

realització de les proves. 

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

la incidència als membres de l’òrgan de selecció.  

- No es podrà començar la prova fins que us donem l’ordre. 

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

- L’òrgan de selecció i l’equip de suport ens comuniquem mitjançant grup de WhatsApp, 

motiu pel qual podreu observar que anem mirant el mòbil.  

- Pel que fa a la correcció de les proves: Es publicarà l’acta de la sessió on constaran 

els resultats de la prova. Es podrà consultar a la web, al lloc habitual. 

 

2. SOBRE LA PROVA:  

 

o Puntuació màxima: 20 punts. 

o Puntuació mínima per superar la prova: 10 punts. 

o Prova: tipus test de 40 preguntes + 4 preguntes de reserva (de la 41 a la 44 que 

es respondran a la mateixa graella), que es recomanen contestar, amb 4 

alternatives de resposta (a, b, c i d). 

o Durada: 1 hora i 15 minuts. Per aquelles persones que es presenten als dos 

perfils. la durada de la segona prova serà de 50 minuts atès que ja hauran realitzat 

el bloc de preguntes genèriques. 

o Correcció: les respostes correctes es valoraran amb 0,5 punts, les errades 

descomptaran -0,125 i les respostes en blanc no resten. 
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o Els fulls de respostes només s’identificaran amb el número del DOCUMENT 

D’IDENTITAT  SENSE LLETRA. 

o Les proves s’han de respondre en bolígraf. 

o La graella de correccions amb el resultat obtingut s’enviarà per correu 

electrònic a les persones aspirants i, posteriorment, es procedirà a publicar 

l’acta amb la validació del resultats definitius obtinguts a la prova. 


