
PESCO CONSORCI EDUCACIÓ
BARCELONA

BARCELONA ESCOLA SEAT 1

PESCO CONSORCI EDUCACIÓ
BARCELONA

BARCELONA ESCOLA SPLAI 1

PESCO CONSORCI EDUCACIÓ
BARCELONA

BARCELONA ESCOLA TABER 1

PESCO CONSORCI EDUCACIÓ
BARCELONA

BARCELONA ESCOLA TIMBALER DEL BRUC 1

PESCO CONSORCI EDUCACIÓ
BARCELONA

BARCELONA ESCOLA TURO DEL CARGOL 1

PESCO CONSORCI EDUCACIÓ
BARCELONA

BARCELONA ESCOLA VICTOR CATALA 1

PESCO CONSORCI EDUCACIÓ
BARCELONA

BARCELONA ESCOLA VILA OLIMPICA 1

PESCO CONSORCI EDUCACIÓ
BARCELONA

BARCELONA INSTITUT ESCOLA PLAÇA COMAS 1

 

 

Annex 3

Fase d'oposició (Proves)

 

Categoria professional: tècnic/a especialista, educació infantil.

 

La fase d'oposició, que té una puntuació màxima de 35 punts, està constituïda per les proves obligatòries i
eliminatòries que s'indiquen tot seguit:

 

Primera prova: Coneixements

 

Consta de 2 exercicis

 

1. Primer exercici: qüestionari sobre coneixements generals i específics.

Té caràcter obligatori per a totes les persones aspirants i consisteix en contestar per escrit un qüestionari de
60 preguntes, amb 4 respostes alternatives, sobre el temari general i específic que figura a l'Annex 5:

- 20 preguntes de la part general.

- 40 preguntes de situacions pràctiques relacionades amb la part específica.

L'òrgan tècnic de selecció fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.

Les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part
del valor d'una resposta encertada. Les respostes en blanc no seran tingudes en compte.

Per determinar la qualificació d'aquest exercici s'aplicarà la fórmula següent:
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(A – E/4) x P

Q = ------------------------

N

 

Q = qualificació resultant

A = nombre d'encerts

E = nombre d'errors

P = puntuació màxima de l'exercici

N = nombre de preguntes.

 

La qualificació de l'exercici és de 0 a 17,5 punts i la puntuació mínima per superar-lo és de 4,375 punts.

 

2. Segon exercici: supòsits pràctics de resposta breu.

Té caràcter obligatori per a totes les persones aspirants i consisteix a respondre diversos supòsits pràctics de
resposta breu en aplicació dels coneixements continguts en la part específica del temari que figura a l'Annex 5 i
relacionats amb les funcions de la categoria professional.

S'avaluaran tant els coneixements específics acreditats, com la capacitat per aplicar-los a la pràctica laboral,
així com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l'expressió escrita de la persona aspirant.

L'òrgan tècnic de selecció fixarà el temps per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 17,5 punts i la puntuació mínima per superar-lo és de 4,375 punts.

 

3. Qualificació global de la primera prova

La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en tots dos exercicis, sempre que
s'hagi obtingut la puntuació mínima establerta a cadascun. Així mateix, la puntuació mínima per superar la
primera prova és de 17,5 punts en la suma d'ambdós exercicis.

 

 

Segona prova: de coneixements de llengua catalana

Les persones aspirants hauran de presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua
catalana o indicar que es troben en un dels supòsits d'exempció recollits als apartats anteriors, dins del termini
de 20 dies hàbils de presentació de sol·licituds.

L'acreditació dels coneixements es durà a terme mitjançant la realització davant membres de l'òrgan tècnic de
selecció i si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, d'una prova que consta de dues parts:

 

Primera: s'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, per mitjà de la redacció d'un text de 200 paraules com
a mínim, i els coneixements pràctics de llengua, per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics
relacionats amb les funcions pròpies de les places convocades.

 

Segona: consisteix en la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes generals d'actualitat per tal
d'avaluar l'expressió oral.

L'òrgan tècnic de selecció fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 1 hora per a
la primera part i 30 minuts per a la segona.
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La qualificació de la prova és d'apte o no apte.

 

 

Tercera prova. Coneixements de llengua castellana.

Té caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tenen la nacionalitat espanyola o la
nacionalitat d'un estat amb llengua castellana, i no han acreditat els coneixements de llengua castellana
requerits de conformitat amb el que s'estableix amb la base 2.4.

Les persones aspirants hauran de presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua
castellana o indicar que es troben en un dels supòsits d'exempció recollits als apartats anteriors, dins del
termini de 20 dies hàbils de presentació de sol·licituds.

L'acreditació dels coneixements es durà a terme mitjançant la realització davant membres de l'òrgan tècnic de
selecció i si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, d'una prova que consisteix en la
realització d'una redacció de 200 paraules, com a mínim, i en mantenir una conversa amb membres de l'Òrgan
Tècnic de Selecció i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i de 15
minuts per a la segona.

La qualificació de la prova és d'apte o no apte.

 

 

Annex 4

Fase de concurs (mèrits i capacitats)

 

4.A Fase de concurs per a les places de l'OP17

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran, amb una puntuació màxima total de 65
punts, els mèrits i capacitats següents:

a) Les titulacions acadèmiques rellevants per al lloc de treball a proveir es valoraran fins a 13 punts. A aquests
efectes es valoraran les titulacions següents o equivalents:

- Grau en educació infantil: 10 punts

- Grau en Mestre (altres especialitats): 5 punts

- Grau en pedagogia: 5 punts

- Grau en psicologia: 5 punts

- Llicenciatura en psicopedagogia: 5 punts

- Tècnic/a superior en integració social: 3 punts

No es valorarà la titulació acreditada per a accedir o les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin
necessàries per assolir les titulacions exigides en la convocatòria, ni per assolir-ne altres de nivell superior que
es puguin al·legar com a mèrit.

b) La formació i el perfeccionament sobre matèries directament relacionades amb les tasques pròpies de la
categoria professional a la qual es participa es valorarà fins a 13 punts.

Dins d'aquest apartat, l'ACTIC es valorarà fins a 3 punts el nivell superior que es posseeixi d'entre el següents:

- Nivell bàsic: 2 punts

- Nivell mitjà: 2,5 punts

- Nivell avançat: 3 punts

c) L'experiència professional es valorarà fins a 32,5 punts.
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