Procés selectiu de creació d’una
llista per contractacions i
nomenaments interins de
personal tècnic:

Prova tipus test sobre el temari
Posem al vostre abast el següent
PLA D’ACTUACIONS

Calendari:
DIA

HORA

ACTUACIÓ

A les 19 hores

OBJECTIUS

DILLUNS, 23 DE
NOVEMBRE

SIMULACRE DE
PROVA TIPUS TEST
(connecteu-vos DE 10 MINUTS DE
i feu l’accés 15 DURADA
minuts abans) La vostra
assistència és molt
important

Fer una prova reproduint les
mateixes condicions de
l’examen (temps limitat, test de
4 alternatives de resposta,
possibilitat de revisar i
modificar les respostes dins
del temps).

A PARTIR DE
DIMARTS, DIA 24
DE NOVEMBRE I
FINS DIUMENGE,
DIA 29 DE
NOVEMBRE .

Des de les 00,01
hores del dia 24
fins a les 24,00
hores del dia 29

PROVA OBERTA DE
10 MINUTS DE
DURADA,
DISPONIBLE PER
REALITZAR
DIFERENTS
INTENTS

Familiaritzar-vos amb la
plataforma Moodle, accedint
lliurement a una prova test per
fer diferents comprovacions, per
exemple sobre la webcam, el
navegador, la qualitat de la xarxa
emprada, la pantalla o altres que
necessiti cada usuari/ària.

EXAMEN TIPUS
TEST DE 50
PREGUNTES

AVALUACIÓ REAL
connecteu-vos i feu l’accés
15 minuts abans

DILLUNS, 30 DE Des de les 19,00
hores fins a les
NOVEMBRE
2
19,50 hores

On s’ha d’anar? La prova es pot fer des de qualsevol
lloc físic, així eliminem el risc de contagi per la covid
19. Cerqueu un lloc on pugueu treballar còmodament,
perque no podreu portar mascareta, caputxa, ulleres
fosques o altres accessoris que puguin dificultar una
identificació.
Quina plataforma
MOODLE
Com s’utilitzarà?
funciona MOODLEAJMATARO?
Necessiteu instal·lar algun programa? No.
Cal un dispositiu electrònic per fer la prova? Si.
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Com funciona MOODLEAJMATARO? Dilluns 23 de
novembre pel matí, rebreu al vostre correu electrònic
un enllaç i unes claus d’accés personals i
intransferibles.
Què passa si s’acaba el temps i no envieu la prova?
Moodle l’envia automàticament quan s’hagin esgotat
els 50 minuts.Com funciona MOODLEAJMATARO?
Podeu consultar documentació durant l’examen? Si,
però heu de mantenir-vos monitoritzats (la webcam ha
de poder captar la vostra imatge en tot moment).
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Quins requisits ha de tenir el dispositiu (1)?
Hardware mínim per pc, tauletes i mòbil
o

CPU: Mínim 1 GHz

o

RAM: Mínim 1 GB

o
Sistema operatiu

Webcam obligatòria

• Ordinadors personals
o
Windows 7 o 10
o

OS X Mavericks 10.9 o superior

• Mòbils i tauletes
o
ios 13 o superior
o
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Android 8 o superior

Quins requisits ha de tenir el dispositiu (2)?
NAVEGADORS:

COMPTE! :
Navegadors antics que tenen problemes reconeguts
de compatibilitat amb Moodle:

• ORDINADORS PERSONALS
o Chrome

• Internet Explorer 11 i inferiors
• Safari 7 i inferiors

o Firefox
o

Safari

Recomanem que actualitzeu els navegadors a la última
versió.
Podeu revisar quina és la vostra versió de navegador a:

o Edge
o Internet Explorer

https://www.whatsmybrowser.org
https://www.whatismybrowser.com/

• MÒBILS:
• MobileSafari
• Google Chrome
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Si utilitzeu un mòbil i no veieu la pantalla de moodle
sencera, aneu a configuració, busqueu el navegador i
reduiu el zoom .

I si no teniu cap dispositiu o no disposeu de
connexió a internet?
Fins a 5 dies abans de la data de l’examen,
es podrà presentar una sol·licitud
motivada a seleccio@ajmataro.cat
Si fos necessari, us adreçarem a un centre
cívic o altres espais municipals, on pugueu
realitzar-lo amb les mateixes condicions
que la resta de participants.

INTENTEM EVITAR-HO I TROBAR RECURSOS PROPIS, AIXÍ MANTINDREM ENTRE TOTS EL
RISC DE CONTAGI A ZERO
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Quines garanties es prendran durant la prova ?
Mateix examen per tothom, però ordre aleatori de preguntes
d’opcions de resposta.
➔

➔

Una pregunta per pantalla amb les seves opcions de resposta.

Temps limitat i enviament automàtic de la prova un cop
finalitzat.
➔

Respectuosos amb els diferents ritmes de treball: es podrà anar
enrere i endavant i modificar respostes, dins del temps.
➔

Monitorització amb webcam. Captura d’imatges aleatòries al
llarg de tota la prova, per comprovar la identitat de la persona a la
fase d’entrevista.
➔
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Com protegeix l’Ajuntament les dades personals?
Quan una persona es dona d’alta a la borsa de treball, signa el
següent consentiment:
Mitjançant aquesta sol·licitud de participació, declaro lliurement,
específicament i inequívocament que consento que l’Ajuntament de
Mataró pugui fer ús de l'enregistrament en format audiovisual de les
entrevistes i proves situacionals tipus role-playing, amb la finalitat
única de poder contrastar, en cas necessari, que s'han seguit els
procediments i principis establerts a les bases generals i a les
específiques que regulen el present procés de selecció. En tot cas,
el/la sotasignat podrà fer ús dels drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació, oposició i portabilitat, emparats al Reglament (UE)
2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i a la LO 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
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A la borsa de treball, l’Ajuntament informa de la
seva política de privacitat:
Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les
finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.
Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel
consentiment de la persona interessada i/o del seu representant legal
que atorga aquest document.
Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.
Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el
tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de
les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt
o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el
DPO..Tanmateix, la persona interessada també tindrà dret a presentar
una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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A l’accedir a MOODLEAJMATARO, cal llegir i
acceptar la següent declaració responsable:
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Per accedir a la prova, cal acceptar l’autorització
expressa per a la gravació d’imatges

Per resoldre incidències ABANS, DURANT I DESPRÉS:
Recursos al vostre abast:
HORARI:
DILLUNS, 23 DE NOVEMBRE:
de 18 a 20 hores
DILLUNS, 30 DE NOVEMBRE:
de 18 a 20 hores

Durant l’horari fixat i en qualsevol moment:
seleccio@ajmataro.cat
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I els resultats?
Un cop finalitzat el temps, amb les mateixes claus i
contrassenyes es pot accedir al contingut, a la correcció
individual, a la puntuació i a la plantilla de respostes.
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RECORDATORI
DILLUNS, DIA 23 DE NOVEMBRE A LES 19 HORES (accediu 15’ abans):

FINS EL 29 DE NOVEMBRE, DURANT LES 24 HORES, AMB ELS RECURSOS QUE
POSAREM AL VOSTRE ABAST.
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