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AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR 

Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria d’un concurs oposició lliure 

Per Resolució d’alcaldia de data 17 d’abril de 2019, s’aproven les bases, la convocatòria i proves de 7 places d’educadores de 
la llar infants els Petits Mariners, per la via de consolidació/estabilització (COT/EST) amb caràcter fix, vacants en la plantilla 
municipal, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure. 

Es transcriu el text literal de les bases aprovades. 

Tossa de mar, 17 d’abril de 2019 

Gisela saladich Parés 
alcaldessa 

BasEs EsPECÍFIQuEs REGuLaDOREs DEL PROCÉs sELECTIu PER COBRIR sET PLaCEs D’EDuCaDOR/a 1R 
CICLE D’EDuCaCIÓ InFanTIL, GRuP C1, mITJanÇanT COnCuRs OPOsICIÓ LLIuRE, VIa COnsOLIDaCIÓ DE 
L’OCuPaCIÓ TEmPORaL 

Aquesta convocatòria es regeix també per les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de 
places de la plantilla de l’ajuntament de Tossa de mar per a la via de la consolidació/estabilització de l’ocupació temporal 
(COT/EST), motiu pel qual cal llegir-les prèviament: BOP de Girona, número 71 de 10 d’abril de 2019. 

1. OBJECTE DE La COnVOCaTÒRIa
L’objecte d’aquesta convocatòria és la cobertura de set places d’educador/a 1r cicle d’educació infantil, grup C1, de la 
plantilla de personal laboral de la corporació, modalitat d’accés lliure, via Consolidació de l’Ocupació Temporal (COT), amb 
un contracte indefinit. Aquesta convocatòria no genera llista d’espera, atès que les bases generals via cot no contemplen 
aquesta possibilitat.
De les set places convocades, un mínim de 2 places hauran de ser cobertes amb persones que disposin del títol de mestre amb 
l’especialitat en educació infantil o el de grau equivalent tal com es disposa al decret 282/2006.
D’acord amb el que estableix l’apartat 12 de les bases generals via COT esmentades, si el nombre de persones aspirants 
que superen la fase d’oposició és inferior al nombre de places a cobrir, l’òrgan declararà desertes les places no cobertes i es 
convocaran pels sistemes ordinaris de selecció, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de Funció Pública. 

2. FunCIOns GEnERaLs
• Atendre i educar als nens i nenes amb edat de 0 a 3 anys del primer cicle d’educació infantil d’acord amb les pautes del 

projecte educatiu del servei municipal d’escoles bressol i les directrius de la direcció d’Ensenyament, tant d’educadora 
tutora d’aula com d’educadora de suport.

• Assumir la responsabilitat compartida del bon funcionament de l’escola a nivell global.
• Col·laborar amb el/la Director/a i l’equip educatiu de l’Escola Bressol en l’elaboració de la programació i els 

programes a executar.
• Organitzar situacions educatives i fer avançar les propostes que se li plantegin, d’acord amb els principis del PEC del 

centre.
• Conèixer les necessitats de cada infant per poder potenciar i afavorir el desenvolupament de les seves capacitats 

creatives i de descoberta per tal de poder afavorir les seves vivències.
• Organitzar i adequar els espais per aconseguir els objectius pedagògics establerts per l’escola.
• Trobar els canals més adequats de relació i de comunicació amb cada infant i cada família. Convocar reunions i 

entrevistes, d’acord amb el criteri de l’escola.
• Elaborar i avaluar les programacions d’aula i fer el seguiment de cada infant a través de les observacions. Redactar 

informes individuals sobre l’evolució de l’infant, d’acord amb el criteri de l’escola.
• Participar de manera activa en l’elaboració i revisió dels documents curriculars del centre.
• Assistir a les reunions d’equips, de programació i d’aula que l’equip hagi aprovat en Pla Anual de Centre i, totes 

aquelles que a nivell d’escola es decideixin.
• Participar en cursos de formació permanent per tal de consolidar i ampliar els seus coneixements i així millorar la 



Pàg. 62

Administració Local Ajuntaments

Núm. 82 – 29 d’abril de 2019

seva tasca pedagògica.
• Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la normativa en 

matèria de prevenció de riscos laborals.
• Vetllar per la protecció de les dades de caràcter personal a les quals tingui accés i per l’aplicació de les normes de 

confidencialitat vigents a l’organització.
• Qualsevol altra funció de la competència professional de l’ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar. 

3. COnDICIOns DE TREBaLL
S’establirà un període de prova de 6 mesos, previ al contracte indefinit com a personal laboral fix, de conformitat amb allò 
previst a les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament 
de Tossa de mar per la Via de la Consolidació de l’Ocupació Temporal (COT).
En el cas de personal amb una antiguitat superior a tres anys fent la tasca d’educadora a la Llar els Petits Mariners de Tossa 
de mar, aquest període de prova no s’haurà de realitzar.
Pel que fa a la jornada de treball i el salari brut mensual d’acord amb la Relació de Llocs de Treball, és el següent:

Lloc de treball número de places Jornada Grup/nivell Compl. Específic.
Educador/a 1r cicle educació infantil 7 100% C-1 421,66

De les set places convocades, un mínim de 2 places hauran de ser cobertes amb persones que disposin del títol de mestres amb 
l’especialitat en educació infantil o el de grau equivalent, d’acord amb l’establert al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual 
es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. 

4. REQuIsITs EsPECÍFICs PER PaRTICIPaR a La COnVOCaTÒRIa
Per poder ser admesos a les proves selectives, els/les aspirants han de complir, en tot cas, els requisits que s’enumeren tot 
seguit, abans de la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds:

1. Acreditar que s’està en possessió de una de les titulacions següents: Grau o Diplomatura en magisteri d’educació 
infantil; Tècnic/a superior en educació infantil (CFGs); Tècnic Especialista en llars d’infants (FPII) o equivalent 
d’acord amb les titulacions que s’estableixen al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent 
homologació del Ministeri d’Educació. Un mínim de 2 places hauran de ser cobertes amb persones que disposin del 
títol de mestres amb l’especialitat en educació infantil o el de grau equivalent.

2. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat, Ia indemnitat sexual o tràfic 
d’èssers humans.

3. Estar capacitat/da i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, 
que el/la faci apte/a per desenvolupar les seves funcions, equivalents al nivell C1 (antic C). si la persona aspirant no 
disposa del nivell C1 o certificat equivalent, haurà de fer una prova, el resultat de la qual serà d’apte/a o no apte/a.

4. Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d’acreditar tenir coneixements de la llengua castellana. 
Les persones que no acreditin trobar-se exemptes, hauran de realitzar una prova específica, el resultat de la qual serà 
d’apte/a o no apte/a.

Tots aquests requisits i els de caràcter general, s’hauran de complir abans de la data en què finalitza el termini de presentació 
de sol·licituds. Els coneixements de català i castellà es podran acreditar en qualsevol moment del procés selectiu i fins el 
mateix dia de la prova corresponent, però prèviament a la seva realització. 

5. PREsEnTaCIÓ DE sOL·LICITuDs 
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, que es comptaran a partir de l’endemà de la data de 
publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC. 
Per participar al procés selectiu, es podrà tramitar la sol·licitud mitjançant la pàgina web municipal, fent constar en el 
formulari de declaració responsable que es compleixen els requisits de participació establerts a la convocatòria.
La veracitat de les dades que es facin constar en aquesta sol·licitud és responsabilitat de la persona que concorri a les proves 
selectives. 
Malgrat que es recomana utilitzar la via telemàtica, la sol·licitud de participació es pot presentar per qualsevol altra mitjà dels 
què preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu Comú de les administracions Públiques. s’aplica 
el que es recull a les bases generals COT al seu apartat 6. 

6. aCREDITaCIÓ DE mÈRITs I REQuIsITs
La data límit d’obtenció dels requisits i dels mèrits és el darrer dia de presentació de sol·licituds. si es constatés, en qualsevol 
moment del procés, que la persona no disposa de tots els requisits en temps i forma, quedarà exclosa, perdent el dret a 
continuar formant part del procés selectiu .
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6.1 Documentació que cal aportar per acreditar els requisits de participació i els certificats d’exempció a la prova de català i 
castellà (si escau): 
Acreditació dels coneixements de llengua catalana. 
Els coneixements de català es poden acreditar de les següents formes:

• Presentant el certificat de nivell requerit a la convocatòria o superior, de la Secretaria de Política Lingüística, o bé 
algun dels títols equivalents, d’acord amb la normativa vigent de Política Lingüística. 

• Indicant a la sol·licitud que s’ha obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a 
l’Ajuntament de Tossa de Mar, en què s’hagués establert una prova de català del mateix nivell o superior al requerit 
en la corresponent convocatòria, 

• Indicant a la sol·licitud que s’ha superat a l’Ajuntament de Tossa de Mar, la prova o l’exercici de caràcter obligatori i 
eliminatori del nivell que determinin les bases específiques, o superior, en altres processos selectius. 

• La superació de la prova o exercici amb caràcter obligatori i eliminatori del nivell que determini les bases específiques 
de conformitat amb els criteris de puntuació i el sistema de qualificació que determina el Decret 152/2001, de 29 de 
maig.

Acreditació dels coneixements de llengua espanyola. 
Per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, o que del seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua 
estatal, poden acreditar tal i com es detalla a continuació, en base al Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre: 

• Certificat conforme s’ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
• Diploma d’espanyol (nivell superior ó C2) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o 

certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
• Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers (DELE), del nivell de competència C2, expedit per les escoles oficials 

d’idiomes. 

6.2 Documentació que cal aportar per acreditar els mèrits: 
acreditació dels mèrits declarats al formulari telemàtic. 
Hauran de presentar-se en el moment de presentar la sol·licitud.
Si la persona ja hagués presentat anteriorment una declaració, i aquesta hagués quedat validada, podrà accedir a les seves 
dades i actualitzar-les. En el moment en què se la convoqui, només haurà de presentar els documents per acreditar la nova 
informació introduïda.
Per acreditar experiència treballant per compte d’altri: 
Un certificat de vida laboral actualitzat, per justificar les dates reals dels períodes contractats, juntament amb els contractes, 
certificats o faig constar de l’empresa per justificar les funcions i la categoria professional. 
En el cas dels treballadors de l’ajuntament de Tossa de mar, el departament de Recursos Humans, emetrà un informe del 
temps treballat a l’ajuntament.
Per acreditar la formació:

• formació reglada: diploma oficial o rebut de pagament de les taxes per a la seva obtenció.
• formació complementària: els certificats han de fer constar l’entitat organitzadora i la denominació del curs. Si no 

consta la durada en hores s’haurà d’adjuntar el programa del curs. Els cursos que superin les 50 hores s’hauran 
d’acompanyar del programa amb el nombre d’hores dedicat a cada mòdul. Es puntuaran només aquells mòduls que 
tinguin relació amb les funcions generals o específiques del lloc de treball. En cas que no es presenti programa i hi hagi 
dubtes motivats sobre si la totalitat dels continguts tenen relació amb les funcions del lloc, l’òrgan de selecció podrà 
decidir comptar només 50 hores. 

7. sIsTEma DE sELECCIÓ I mODaLITaT D’aCCÉs: COnCuRs OPOsICIÓ LLIuRE PER VIa COT
7.1 Descripció i puntuació de les proves
Constarà de les proves de caràcter obligatori que s’indiquen a continuació:
a. Prova de llengua catalana. Si alguna persona no pot acreditar els coneixements de la llengua catalana mitjançant el certificat de 

nivell C1 (antic C) de la Junta Permanent de Català, o algun dels títols equivalents, realitzarà la/es prova/es corresponent/s. 
La prova de llengua catalana es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A essent, per tant, de caràcter eliminatori.

b. Prova de llengua espanyola: Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no acreditin els coneixements 
de llengua castellana hauran de realitzar la /les prova/es corresponent/s. La prova de llengua castellana es qualificarà 
com a aPTE/a o nO aPTE/a, essent, per tant, de caràcter eliminatori. 

c. Prova teòrica. 
 La prova serà tipus test i es basarà en el temari que es troba a l’annex d’aquestes bases. Estarà composada per 50 preguntes, 

amb 4 alternatives de resposta. Es puntuarà sobre 7 punts, essent necessària una puntuació mínima de 3,5 punts per 
superar-la. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es 
descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada. Per calcular la puntuació del primer exercici s’aplica la 
fórmula següent: 



Pàg. 64

Administració Local Ajuntaments

Núm. 82 – 29 d’abril de 2019

  (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 

aquesta prova és de caràcter eliminatori. 

d. Prova pràctica. 
Es puntuarà sobre 24 punts i seran necessaris 12 punts per superar-la. 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 la base 2a. 
d’aquest document. 
A més dels coneixements demostrats, es valorarà l’estil de redacció i les competències següents: 
• Capacitat analítica
• Capacitat d’organització del treball i planificació
• Creativitat i innovació
• Cooperació col·laboració
aquesta prova és de caràcter eliminatori. 

e. Entrevista personal.
No té caràcter eliminatori i es puntuarà sobre 3 punts. L’assistència a l’entrevista, en cas d’estar convocat/da, és obligatòria. 
La no presentació comporta l’eliminació del procés selectiu. 

7.2 mèrits
En relació a la fase de valoració de mèrits, indicar que es valorarà la documentació justificativa d’acord amb el punt 11.2 de les 
bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places per la via de consolidació de l’ocupació 
temporal, fins a un màxim de 23 punts.
a. Formació, fins un màxim de 4 punts

a.1. Formació reglada. Es tindran en compte totes les titulacions relacionades o rellevants per desenvolupar les funcions 
del lloc de treball, d’acord amb la taula inclosa a l’apartat 11.2.3.1 de les bases esmentades, que es correspongui segons 
el grup de la plaça convocada, sempre i quan aquest títol no sigui requisit per accedir a la convocatòria. La puntuació 
màxima a obtenir són 2 punts. 

a.2. Formació complementària: La puntuació màxima a obtenir són 4 punts.
 General: tota la relacionada amb les eines ofimàtiques d’ús habitual (word, excel, access, sistema operatiu Windows), 

prevenció de riscos laborals, habilitats interpersonals i comunicació i els cursos, seminaris i jornades d’utilitat pràctica 
pel lloc de treball, que no es puguin considerar formació específica.

 Específica: tota aquella formació relacionada amb les funcions d’un/a educador/a primer cicle d’educació infantil, 
així com la de l’àmbit de la pedagogia i activitats per al desenvolupament d’infants, formació específica serveis 
educació infantil.

 El fet que l’òrgan de selecció no consideri una formació com a específica no comportarà la seva consideració automàtica 
com a general. L’òrgan decidirà si la classifica en alguna de les anteriors categories, o bé la descarta per irrellevant.

a.3. altres accions formatives a valorar. 
• Per l’exercici del càrrec de director/a Escola Bressol, a raó de 0,25 punts per curs escolar fins un màxim de 2 punts.

b. Experiència professional, fins un màxim de 19 punts:
b.1. Experiència a l’ajuntament de Tossa de mar en funcions equivalents al lloc de treball al que és objecte de convocatòria, 

a raó de 0,20 punts per mes treballat, fins un màxim de 19 punts. 
b.2. Experiència en altres administracions en funcions equivalents al lloc de treball al que és objecte de convocatòria, a 

raó de 0,05 punts per mes treballat, fins un màxim de 19 punts. 
 L’experiència professional es valorarà tenint en compte la suma total dels dies treballats, d’acord amb el recàlcul de 

dies de l’informe de vida laboral (que homogeneïtza el temps treballat a jornada parcial) considerant, per tant, un mes 
treballat com a 30 dies naturals i en jornada completa. 
D’acord amb l’art. 15 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei dels 
ens locals, no es valoraran com a experiència professional els serveis prestats en qualitat de personal eventual a les 
administracions públiques.
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7.3 Període de pràctiques o prova
El període de pràctiques o prova serà de 6 mesos, segons s’estableix a les Bases Generals Cot.
Aquest termini quedarà convalidat si la persona ja hagués cobert un lloc de treball de la mateixa categoria professional i 
funcions a l’ajuntament de Tossa de mar, en situació d’interinitat o en qualsevol modalitat de contractació, durant un període 
mínim igual a l’establert per al seu grup de titulació, amb excepció del temps treballat mitjançant contracte o nomenament 
de plans d’ocupació.
Si el període d’interinitat o temporalitat hagués estat inferior al període de prova, aquest es realitzarà només per la diferència.
El temps en pràctiques o prova quedarà interromput en les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, adopció o acolliment 
i vacances, que afectin al personal que l’està complint. 

8. ÒRGan DE sELECCIÓ
membres titulars i suplents :
President/a: Un/a tècnic/a amb titulació igual o superior a l’exigida a la convocatòria . En cas de empat amb les valoracions, 
el vot del president/a valdrà per dos.
Vocals 1: Un/a tècnic/a amb titulació igual o superior a l’exigida a la convocatòria de l’Ajuntament de Tossa de Mar.
Vocals 2 : Un/a tècnic/a especialista en la matèria d’una altra Administració, amb titulació igual o superior a l’exigida a la 
convocatòria.
secretari/ària: un/a tècnic/a o administratiu/va de la Direcció de Recursos Humans de l’ajuntament de Tossa de mar.
Observador/a: Un/a representant dels/de les treballadors/es designat/da pel Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Tossa 
de Mar, podrà estar present amb veu però sense vot, en totes les proves o exercicis i a totes les sessions dels òrgans tècnics de 
selecció.
Assessor/a: Es podrà designar alguna persona com a assessor/a especialista en la matèria, amb veu i sense vot, per col·laborar 
en alguna/es de les proves o exercicis. 

9. COnTRaCTaCIÓ LaBORaL FIX
Una vegada superades totes les proves que s’estableixen a la convocatòria, l’Alcaldia-Presidència, o el membre de la Corporació 
en qui delegui, a la vista de la proposta de l’òrgan de selecció i de la documentació presentada per la persona aspirant, 
resoldrà motivadament el procés selectiu, nomenant o contractant, segons s’escaigui, les persones aspirants aprovades.
La Direcció de Recursos Humans i Organització, vetllarà perquè la incorporació del nou personal es produeixi de forma que 
l’impacte sigui el menor possible de cara a la gestió pedagògica del curs escolar, fent-la coincidir amb inici de curs escolar. 

10. nO GEnERaCIÓ DE LLIsTa D’EsPERa
Les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament 
de Tossa de Mar per la via de la consolidació de l’ocupació temporal (COT), no regulen la creació de llista d’espera per 
als processos via COT, per tant, les persones que no obtinguin plaça NO quedaran en llista d’espera d’educador/a 1r cicle 
d’educació infantil.

annEX. TEmaRI OPOsICIOns EDuCaDORa 1r. CICLE D’EDuCaCIÓ InFanTIL EsCOLEs BREssOL munICIPaLs. 
 aquest temari fa referència al primer cicle de l’educació infantil, de zero a tres anys: 

1. El desenvolupament cognitiu, psicomotor, emocional i del llenguatge dels infants de zero a tres anys.
2. L’alimentació de zero a tres anys. actituds dels infants davant del menjar. Criteris per a la intervenció educativa.
3. El canvi de bolquers dels zero als tres anys. El control d’esfínters.
4. El joc de manipulació i experimentació en el desenvolupament de l’infant de zero a tres anys.
5. Els contes a l’escola bressol. El seu valor educatiu. Criteris per a seleccionar, utilitzar i explicar contes orals o escrits. 

activitats a partir del conte.
6. El llenguatge musical en l’educació infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció 

de les activitats musicals. Els recursos didàctics.
7. El joc simbòlic i el joc motriu en el desenvolupament de l’infant de zero a tres anys.
8. El llenguatge matemàtic en l’educació infantil. Recursos didàctics i activitats adequades a l’educació infantil.
9. L’avaluació. Concepte d’avaluació i finalitat. L’observació. Registrament de les dades observades. La interpretació 

de les dades obtingudes en l’observació.
10. Documentació pedagògica.
11. L’organització de l’espai. Criteris per a la distribució i organització espaial. Els espais interiors de l’escola. L’aula, els 

espais comuns interiors. Les diferents zones d’activitat dels espais exteriors. 
12. Els recursos materials, el material didàctic. selecció, utilització i avaluació dels recursos materials.
13. La família com a primer agent de socialització. Relacions entre la família i l’escola. Importància de la relació amb les 

famílies. La comunicació amb les famílies. Objectius de la comunicació. actituds de l’educador/a per a una bona 
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comunicació. Principals vies de comunicació amb les famílies.
14. atenció a la diversitat. (Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 

educatiu inclusiu)
15. La funció de l’educador/a en l’educació infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre l’infant i 

l’educador/a.
16. L’educador com a membre de l’equip docent. Beneficis i importància del treball en equip.
17. Coeducació a l’escola bressol.
18. activitat i descans. Ritme de la son i l’edat. Les estones de descans a l’escola. Criteris per a la intervenció educativa.
19. Salut a l’escola bressol. Malalties transmissibles. Farmaciola escolar. Situacions d’emergència. Administració de 

medicaments. Prevenció d’accidents a l’escola bressol.
20. Atenció precoç a l’escola bressol. Signes d’alerta.
21. La quotidianitat a l’escola bressol.
22. La familiarització.
23. Principals aportacions de la pedagogia Montessori a l’educació infantil.
24. Principals aportacions de la pedagogia Malaguzzi a l’educació infantil.
25. Principals aportacions de la pedagogia Pickler a l’educació infantil.
26. Principals aportacions de la pedagogia sistèmica i la neurociència a l’educació infantil.
27. El nen descobreix als altres. La socialització. Els agents de socialització. La teoria explicativa de Vigotsky. L’escola 

com a context socialitzador. La intervenció educativa.
28. marc normatiu del primer cicle d’educació infantil. Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del 

primer cicle de l’educació infantil. Decret 181/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de 
l’educació infantil.

29. Projecte educatiu de centre.
30. La programació en el primer cicle de l’educació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als 

infants de zero a tres anys. El disseny de les activitats. L’avaluació de la programació.
31. Les unitats didàctiques a l’escola bressol. 
32. Les capacitats, els objectius i les àrees en el currículum del 1er cicle de l’educació infantil.
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núm. 3117
AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR 

Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria d’un concurs oposició i la creació d’una borsa de treball 

Per Resolució d’alcaldia de data 17 d’abril de 2019, s’aproven les bases, la convocatòria i les proves de dues places d’educadores 
a la llar infants “Els Petits Mariners” amb caràcter fix-discontinu, vacants en la plantilla municipal, mitjançant el sistema de 
concurs oposició lliure i la creació d’una borsa de treball. 

Es transcriu el text literal de les bases aprovades. 

Tossa de mar, 17 d’abril de 2019 

Gisela saladich Parés 
alcaldessa 

BasEs PER a La COnVOCaTÒRIa DEL COnCuRs OPOsICIÓ, DE DuEs PLaCEs D’EDuCaDOR/a, FIXEs 
DIsCOnTInuEs I La CREaCIÓ D’una BORsa D’EDuCaDORs/Es InFanTILs DE La LLaR D’InFanTs “ELs PETITs 
MARINERS”.

Primera.- OBJECTE
L’objecte de la convocatòria és el concurs oposició de dues places d’educador/a fixes discontinues i la creació d’una borsa 
de treball per a cobrir possibles vacants i/o substitucions d’educadors/es infantils de la Llar d’Infants els Petits mariners .La 
duració de la borsa serà fins a que es convoqui un altre concurs oposició.

Segona.- LLOC DE TREBALL
Denominació: Educador/a infantil. Grup de classificació o categoria professional equivalent: C1. Complement de destinació: 
18. Complement específic: 421,66 €

Jornada Laboral: De 37,5 hores setmanals o jornada parcial en funció de la vacant o substitució a realitzar (de dilluns a 
dissabte).

Tipus de relació: Fixes discontinues. 

Funcions: 
• Atendre i educar als nens i nenes amb edat de 0 a 3 anys del primer cicle d’educació infantil d’acord amb les pautes del 

projecte educatiu del servei municipal d’escoles bressol i les directrius de la direcció d’Ensenyament, tant d’educador 
tutor d’aula com d’educador de suport.

• Assumir la responsabilitat compartida del bon funcionament de l’escola a nivell global.
• Col·laborar amb el/la Director/a i l’equip educatiu de l’Escola Bressol en l’elaboració de la programació i els 

programes a executar.
• Organitzar situacions educatives i fer avançar les propostes que se li plantegin, d’acord amb els principis del PEC del 

centre.
• Conèixer les necessitats de cada infant per poder potenciar i afavorir el desenvolupament de les seves capacitats 

creatives i de descoberta per tal de poder afavorir les seves vivències.
• Organitzar i adequar els espais per aconseguir els objectius pedagògics establerts per l’escola.
• Trobar els canals més adequats de relació i de comunicació amb cada infant i cada família. Convocar reunions i 

entrevistes, d’acord amb el criteri de l’escola.
• Elaborar i avaluar les programacions d’aula i fer el seguiment de cada infant a través de les observacions. Redactar 

informes individuals sobre l’evolució de l’infant, d’acord amb el criteri de l’escola.
• Participar de manera activa en l’elaboració i revisió dels documents curriculars del centre.
• Assistir a les reunions d’equips, de programació i d’aula que l’equip hagi aprovat en Pla Anual de Centre i, totes 

aquelles que a nivell d’escola es decideixin.
• Participar en cursos de formació permanent per tal de consolidar i ampliar els seus coneixements i així millorar la 

seva tasca pedagògica.
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• Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la normativa en 
matèria de prevenció de riscos laborals.

• Vetllar per la protecció de les dades de caràcter personal a les quals tingui accés i per l’aplicació de les normes de 
confidencialitat vigents a l’organització.

• Qualsevol altra funció de la competència professional de l’ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

Tercera.- REQuIsITs DELs asPIRanTs.
Per ser admesos en el procés selectiu les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de 
Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors. També podran participar el cònjuge, així com els descendents d’ambdós i els descendents del cònjuge, 
dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, 
siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.

b. Haver complert setze anys, com a mínim, abans de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i no excedir 
l’edat establerta com a màxima per a la jubilació forçosa.

c. no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixin la pràctica normal de la feina.
d. Acreditar que s’està en possessió de una de les titulacions següents: Grau o diplomatura en magisteri d’educació 

infantil; Tècnic/a superior en educació infantil (CFGs); Tècnic Especialista en llars d’infants (FPII) o equivalent 
d’acord amb les titulacions que s’estableixen al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent 
homologació del Ministeri d’Educació.

e. Llengua catalana: estar en possessió del certificat de nivell de Suficiència (C1) o equivalent, o bé, superar la prova 
del mateix nivell proposada pel Tribunal, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte o no apte. 
L’acreditació documental a l’efecte de l’exempció també es pot fer fins abans de l’hora assenyalada per a l’inici de la 
prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l’original i una fotocòpia de la documentació 
esmentada.

f. no estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels 
òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per 
a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions 
similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas 
de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció 
disciplinaria o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.

g. Els participants que no tenen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar coneixements suficients de castellà i català, 
exigint-se la superació de proves amb aquesta finalitat.

h. Disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, d’acord amb allò establert a la LO 1/1996, 
de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, o signar la declaració jurada de que 
compleix amb el requisits per obtenir el certificat negatiu i donar el consentiment a l’Ajuntament de Tossa de Mar 
perquè sigui aquesta administració pública que obtingui a través de la plataforma informàtica que correspongui el 
corresponent Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Tots els requisits s’han de complir el darrera dia de presentació de sol·licituds.

Quarta.- PREsEnTaCIÓ DE sOL·LICITuDs.
L’anunci de la convocatòria es publicarà, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i en la web municipal. Les persones interessades 
hauran de presentar la seva sol·licitud en la qual caldrà manifestar que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en 
la base tercera, hauran d’anar acompanyades del currículum vitae i es presentaran al Registre General de l’Ajuntament, 
Avinguda Pelegrí 25, de dilluns a divendres, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de 
l’anunci d’aquestes bases a la pàgina Web de l’Ajuntament de Tossa de Mar.

La sol·licitud de participació també podrà presentar-se en altres registres públics habilitats i a les oficines de correus, sempre 
que es compleixin els requisits que estableixen l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu 
Comú de las Administracions Públiques i l’article 31 del Reglament estatal de serveis postals (RD 1829/99). 

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents al propi del de l’Ajuntament 
o a les oficines de correus, s’haurà de trametre correu electrònic a recursoshumans@tossademar.org, còpia de la sol·licitud 
degudament registrada o segellada.
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Documentació a presentar:
• Currículum vitae professional i acadèmic.
• Fotocopia del DNI o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
• Acreditació de la titulació exigida a les bases.
• Documentació acreditativa dels mèrits al·legats per ser valorats en la fase de concurs, sense que el tribunal qualificador 

pugui valorar d’altres no aportats en aquest moment.
• Acreditació coneixements de la llengua catalana, d’acord amb el que es preveu en la Base tercera. Pel que fa a 

l’experiència laboral s’ha d’aportar certificat de vida laboral emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
acompanyada dels contractes laborals o nomenaments (en cas de l’administració pública) corresponents on s’acrediti 
el temps treballat i la categoria professional i/o les funcions desenvolupades en cada lloc de treball. Pel que fa a la 
formació, s’acreditarà aportant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, la durada en 
hores. En el cas que s’al·legui una titulació emesa a l’estranger, la persona aspirant haurà d’aportar certificat oficial de 
reconeixement o convalidació a Espanya. L’experiència laboral o la formació que s’al·leguin en el procés però que no 
resultin acreditades mitjançant la documentació adient no seran objecte de valoració en la fase de concurs.

• Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, d’acord amb allò establert a la LO 1/1996, de Protecció 
Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, o signar la declaració jurada de que compleix 
amb el requisits per obtenir el certificat negatiu i donar el consentiment a l’Ajuntament de Tossa de Mar perquè sigui 
aquesta administració pública que obtingui a través de la plataforma informàtica que correspongui el corresponent 
Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Cinquena.- LLIsTa D’asPIRanTs I aDmIssIOns.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el/la president/a de la Corporació en el termini màxim d’un mes dictarà 
la resolució en la qual es declararà aprovada provisionalment la llista d’admesos i exclosos, la qual es farà pública al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, juntament amb la composició del Tribunal qualificador i es fixarà la data 
de realització de la prova de català per a l’acreditació del nivell de suficiència (C1). Contra la llista d’admesos i exclosos es 
podran presentar reclamacions durant sis dies hàbils a partir de l’endemà de la seva exposició al públic al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i pàgina web municipal. Si en el termini de sis dies hàbils no s’ha produït cap reclamació o al·legació la llista 
passarà a ser definitiva sense necessitat de nova publicació.

Els successius anuncis es publicaran únicament en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i pàgina web municipal.

sisena.- sIsTEma DE sELECCIÓ I mODaLITaT D’aCCÉs: COnCuRs OPOsICIÓ LLIuRE

6.1 Descripció i puntuació de les proves
Constarà de les proves de caràcter obligatori que s’indiquen a continuació:

a. Prova de llengua catalana. Si alguna persona no pot acreditar els coneixements de la llengua catalana mitjançant el 
certificat de nivell C1 (antic C) de la Junta Permanent de Català, o algun dels títols equivalents, realitzarà la/es prova/
es corresponent/s. La prova de llengua catalana es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A essent, per tant, de 
caràcter eliminatori.

b. Prova de llengua espanyola: Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no acreditin els 
coneixements de llengua castellana hauran de realitzar la /les prova/es corresponent/s. La prova de llengua 
castellana es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A, essent, per tant, de caràcter eliminatori. 

c. Prova teòrica. 
La prova serà tipus test i es basarà en el temari que es troba a l’annex d’aquestes bases. Estarà composada per 50 
preguntes, amb 4 alternatives de resposta. Es puntuarà sobre 10 punts, essent necessària una puntuació mínima de 
5 punts per superar-la. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada 
resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada. Per calcular la puntuació del 
primer exercici s’aplica la fórmula següent:

  (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
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aquesta prova és de caràcter eliminatori. 

d. Prova pràctica. 
Es puntuarà sobre 20 punts i seran necessaris 10 punts per superar-la. 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 la base 2a. 
d’aquest document i el temari annexat, per tal que pugui aplicar els coneixements de què disposa.

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

• Capacitat analítica
• Capacitat d’organització del treball i planificació
• Creativitat i innovació
• Cooperació col·laboració

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 Tossa de Mar.

aquesta prova és de caràcter eliminatori. 

e. Avaluació psicològica de competències i personalitat.

no té caràcter eliminatori i es puntuarà sobre 6 punts. L’assistència a l’entrevista, en cas d’estar convocat/da, és 
obligatòria. La no presentació comporta l’eliminació del procés selectiu.

6.2 mèrits
En relació a la fase de valoració de mèrits, indicar que es valorarà la documentació justificativa d’acord amb les taules incloses 
a les bases reguladores del procés selectiu, fins a un màxim de 18 punts.

a. Formació, fins un màxim de 7 punts

a.1. Formació reglada. Es tindran en compte totes les titulacions relacionades o rellevants per desenvolupar les funcions 
del lloc de treball, d’acord amb la taula i que es correspongui segons el grup de la plaça convocada, sempre i quan aquest 
títol no sigui requisit per accedir a la convocatòria. La puntuació màxima a obtenir són 2 punts. 

Places del grup C
CFGm o batxillerat 1,5 punts
CFGs 1,75 punts
Titulació universitària 2 punts

a.2. Formació complementària: La puntuació màxima a obtenir són 5 punts, d’acord amb la taula amb la taula següent:

COnTInGuT nº HOREs TOTaLs PunTuaCIÓ

EsPECÍFICa

25 a 50 0.4
51 a 100 0.8
101 a 175 1,4
176 a 250 1,8
251a 325 2,6
326 a 400 3,4
> 400 4

GEnERaL

50 a 100 0.2
101 a 150 0.4
151 a 200 0.6
201 a 250 0.8
> 250 1

General: tota la relacionada amb les eines ofimàtiques d’ús habitual (word, excel, access, sistema operatiu Windows), 
prevenció de riscos laborals, habilitats interpersonals i comunicació i els cursos, seminaris i jornades d’utilitat pràctica pel 
lloc de treball, que no es puguin considerar formació específica.
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Específica: tota aquella formació relacionada amb les funcions d’un/a educador/a primer cicle d’educació infantil, així 
com la de l’àmbit de la pedagogia i activitats per al desenvolupament d’infants, formació específica serveis educació 
infantil.

El fet que l’òrgan de selecció no consideri una formació com a específica no comportarà la seva consideració automàtica 
com a general. L’òrgan decidirà si la classifica en alguna de les anteriors categories, o bé la descarta per irrellevant.

b. Experiència professional, fins un màxim de 7 punts:

b.1. Experiència professional equivalent en qualsevol administració Pública o a l’empresa privada en funcions equivalents 
al lloc de treball al que és objecte de convocatòria, a raó de 0,05 punts per mes treballat, fins un màxim de 7 punts. 

b.2. Experiència professional relacionada en funcions administració Pública o a l’empresa privada en tasques relacionades 
a les del lloc de treball al que és objecte de convocatòria, a raó de 0,025 punts per mes treballat, fins un màxim de 3 punts. 

L’experiència professional es valorarà tenint en compte la suma total dels dies treballats, d’acord amb el recàlcul de dies 
de l’informe de vida laboral (que homogeneïtza el temps treballat a jornada parcial) considerant, per tant, un mes treballat 
com a 30 dies naturals i en jornada completa. 

si la persona acredita haver treballat com a professional lliure o autònom prestant serveis a l’administració Pública o a 
l’empresa privada, es comptarà utilitzant el barem d’experiència professional equivalent o relacionada, segons sigui el 
cas, tenint en compte el criteri següent:

D’acord amb l’art. 15 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei dels 
ens locals, no es valoraran com a experiència professional els serveis prestats en qualitat de personal eventual a les 
administracions públiques.

c. Altres mèrits, fins un màxim de 4 punts:

c.1. Coneixements d’idiomes. La puntuació màxima a obtenir són 1,2 punts.
Títols oficials que corresponguin a algun dels nivells del marc europeu comú de referència, sempre i quan sigui superior 
al requisit de participació. Si es presenten diversos certificats del mateix idioma, només es tindrà en compte el del nivell 
superior. 

nivell Puntuació
a1 0,2
a2 0,4
B1 0,6
B2 0,8
C1 1
C2 1.2

c.2. Certificat acreditatiu de competència digital (ACTIC). La puntuació màxima a obtenir és d’1,2 punts.

Si es presenten diversos certificats, només es tindrà en compte el de nivell superior. 

nivell Puntuació
bàsic 0,4
mitjà 0,8
superior 1,2

c.3. altres accions a valorar. 
• Per l’exercici del càrrec de director/a Escola Bressol, a raó de 0,25 punts per curs escolar fins un màxim de 2 punts.
• Ponent, formador/a, en matèries relacionades amb les funcions del lloc de treball a raó de 0,2 i fins un màxim de 

2 punts.
• Autoria d’articles relacionats amb les funcions del lloc, a raó de 0,2 fins a un màxim de 2 punts. 
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6.3 Període de pràctiques o prova
El període de pràctiques o prova serà de 6 mesos, segons el segon conveni col·lectiu del personal laboral de l’extint Institut 
municipal d’Educació.

setena.- ÒRGan DE sELECCIÓ
membres titulars i suplents:
President/a: Un/a tècnic/a amb titulació igual o superior a l’exigida a la convocatòria d’educadora. En cas de empat amb les 
valoracions, el vot del president/a valdrà per dos.
Vocals 1: Un/a tècnic/a amb titulació igual o superior a l’exigida a la convocatòria de l’Ajuntament de Tossa de Mar.
Vocals 2 : Un/a tècnic/a especialista en la matèria d’una altra Administració, amb titulació igual o superior a l’exigida a la 
convocatòria.
secretari/ària: un/a tècnic/a o administratiu/va de la Direcció de Recursos Humans de l’ajuntament Tossa de mar.

Observador/a: Un/a representant dels/de les treballadors/es designat/da pel Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Tossa 
de Mar, podrà estar present amb veu però sense vot, en totes les proves o exercicis i a totes les sessions dels òrgans tècnics de 
selecció.

Assessor/a: Es podrà designar alguna persona com a assessor/a especialista en la matèria, amb veu i sense vot, per col·laborar 
en alguna/es de les proves o exercicis.

Vuitena.- COnTRaCTaCIÓ LaBORaL FIX
Una vegada superades totes les proves que s’estableixen a la convocatòria, l’Alcaldia-Presidència, o el membre de la Corporació 
en qui delegui, a la vista de la proposta de l’òrgan de selecció i de la documentació presentada per la persona aspirant, 
resoldrà motivadament el procés selectiu, nomenant o contractant, segons s’escaigui, les persones aspirants aprovades.

La Direcció de Recursos Humans i Organització, vetllarà perquè la incorporació del nou personal, es produeixi de forma que 
l’impacte sigui el menor possible de cara a la gestió pedagògica del curs escolar, fent-la coincidir amb inici de curs escolar.

novena.- FunCIOnamEnT DE La BORsa.
Els aspirants aprovats/des, per ordre de puntuació, integraran la borsa de treball de mestres d’educació infantil i d’educadors/
es infantils de la Llar d’infants de Tossa de Mar. La durada màxima de la borsa de treball és fins a la finalització del curs 
escolar 2023-2024. La vigència de la borsa es podrà prorrogar fins a l’aprovació d’una nova borsa. La vigència quedarà sense, 
en el moment en que es realitzi un nou procés selectiu de la mateixa tipologia de llocs de treball i en resulti una nova borsa.

La contractació dels/de les aspirants aprovats/des que integrin la borsa de treball es condiciona a la presentació dels 
documents acreditatius dels requisits generals i específics, de conformitat amb el que disposa la base tercera, i els originals de 
les fotocòpies acreditatives dels mèrits al·legats, a fi de poder-les confrontar.

Els candidats que s’incloguin en la borsa, restaran a l’espera de ser cridats per l’ajuntament, per ordre de puntuació, quan 
es produeixi la necessitat de contractació temporal. S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades en diferents 
moments del dia (durant la jornada laboral), al telèfon que ens hagin facilitat. Si després d’aquests intents, l’aspirant segueix 
sense estar localitzat/da, se li enviarà un correu electrònic amb confirmació de lectura perquè es posi en contacte amb Recursos 
Humans. Si a les 10.00 h del dia següent laborable a l’enviament del correu electrònic l’aspirant no ha contactat amb Recursos 
Humans de l’ajuntament, es passarà a la crida al següent aspirant per ordre de puntuació. En el cas que la contractació sigui 
de la màxima urgència, s’escurçarà aquest termini en funció de les necessitats.

La renúncia a ocupar el lloc de treball habiliten a l’alcaldia a la crida del següent en ordre.

Les persones seleccionades seran les responsables de mantenir actualitzades les seves dades de contacte.

Amb caràcter general s’estableix un període de prova d’un mes, durant el qual la Corporació podrà deixar sense efectes el 
contracte efectuat si la persona no s’adequa al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

• Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en ordre de puntuació, i així 
successivament, mantenint l’ordre que ocupa a la borsa..
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• Si una persona rebutja una segona oferta, perdrà la prioritat que li atorgava la puntuació i passarà a ocupar l’últim 
lloc de la llista.

La persona cridada que passi a prestar els seus serveis no podrà optar a les noves vacants i/o necessitats que apareguin 
posteriorment, mentre estigui prestant els seus serveis; i una vegada finalitzats els seus serveis s’hi adscriurà de nou ocupant 
el mateix lloc que tenia de manera que si torna a haver una vacant se la podrà tornar a cridar.

La Directora de la Llar d’infants por fer servir tema de la idoneïtat de les candidates pel lloc de treball, realitzant un informe 
previ d’avaluació, el qual prevaldrà a la llista.

Desena.- InCIDÈnCIEs.
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el 
funcionament correcte del procés selectiu.

Dotzena.-RECuRsOs.
La convocatòria de les proves selectives, l’aprovació d’aquestes bases i tots els actes administratius que se’n derivin podran 
ser impugnats pels interessats en els casos i forma establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les administracions Públiques.

Tretzena.-TRaCTamEnT DE DaDEs PERsOnaL I CusTÒDIa DE La DOCumEnTaCIÓ.
La presentació de la sol·licitud suposa el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per 
prendre part en el procés selectiu i per a la resta de la tramitació, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

D’acord amb l’art. 28 de la llei 39/2015, LPaCaP, es presumeix que la consulta o obtenció és autoritzada per les persones 
interessades, tret que consti en el procediment la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi consentiment 
exprés.

Tota la documentació del procés selectiu quedarà sota la custòdia de Recursos Humans de l’ajuntament i no se’n podrà 
disposar fora d’aquest àmbit.

annEX 1. TEmaRI OPOsICIOns EDuCaDOR/a 1r. CICLE D’EDuCaCIÓ InFanTIL EsCOLEs BREssOL munICIPaLs. 
 aquest temari fa referència al primer cicle de l’educació infantil, de zero a tres anys: 

1. El desenvolupament cognitiu, psicomotor, emocional i del llenguatge dels infants de zero a tres anys.
2. L’alimentació de zero a tres anys. actituds dels infants davant del menjar. Criteris per a la intervenció educativa.
3. El canvi de bolquers dels zero als tres anys. El control d’esfínters.
4. El joc de manipulació i experimentació en el desenvolupament de l’infant de zero a tres anys.
5. Els contes a l’escola bressol. El seu valor educatiu. Criteris per a seleccionar, utilitzar i explicar contes orals o escrits. 

activitats a partir del conte.
6. El llenguatge musical en l’educació infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció 

de les activitats musicals. Els recursos didàctics.
7. El joc simbòlic i el joc motriu en el desenvolupament de l’infant de zero a tres anys.
8. El llenguatge matemàtic en l’educació infantil. Recursos didàctics i activitats adequades a l’educació infantil.
9. L’avaluació. Concepte d’avaluació i finalitat. L’observació. Registrament de les dades observades. La interpretació 

de les dades obtingudes en l’observació.
10. Documentació pedagògica.
11. L’organització de l’espai. Criteris per a la distribució i organització espaial. Els espais interiors de l’escola. L’aula, els 

espais comuns interiors. Les diferents zones d’activitat dels espais exteriors. 
12. Els recursos materials, el material didàctic. selecció, utilització i avaluació dels recursos materials.
13. La família com a primer agent de socialització. Relacions entre la família i l’escola. Importància de la relació amb les 

famílies. La comunicació amb les famílies. Objectius de la comunicació. actituds de l’educador/a per a una bona 
comunicació. Principals vies de comunicació amb les famílies.

14. atenció a la diversitat. (Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu)

15. La funció de l’educador/a en l’educació infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre l’infant i 
l’educador/a.
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16. L’educador com a membre de l’equip docent. Beneficis i importància del treball en equip.
17. Coeducació a l’escola bressol.
18. activitat i descans. Ritme de la son i l’edat. Les estones de descans a l’escola. Criteris per a la intervenció educativa.
19. Salut a l’escola bressol. Malalties transmissibles. Farmaciola escolar. Situacions d’emergència. Administració de 

medicaments. Prevenció d’accidents a l’escola bressol.
20. Atenció precoç a l’escola bressol. Signes d’alerta.
21. La quotidianitat a l’escola bressol.
22. La familiarització.
23. Principals aportacions de la pedagogia Montessori a l’educació infantil.
24. Principals aportacions de la pedagogia Malaguzzi a l’educació infantil.
25. Principals aportacions de la pedagogia Pickler a l’educació infantil.
26. Principals aportacions de la pedagogia sistèmica i la neurociència a l’educació infantil.
27. El nen descobreix als altres. La socialització. Els agents de socialització. La teoria explicativa de Vigotsky. L’escola 

com a context socialitzador. La intervenció educativa.
28. marc normatiu del primer cicle d’educació infantil. Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del 

primer cicle de l’educació infantil. Decret 181/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de 
l’educació infantil.

29. Projecte educatiu de centre.
30. La programació en el primer cicle de l’educació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als 

infants de zero a tres anys. El disseny de les activitats. L’avaluació de la programació.
31. Les unitats didàctiques a l’escola bressol. 
32. Les capacitats, els objectius i les àrees en el currículum del 1er cicle de l’educació infantil.

annEX 2. TEmaRI GEnERaL.

COnsTITuCIÓ EsPanYOLa 
C1: Els drets fonamentals i les llibertats públiques. supòsits de suspensió. Garanties. Els deures. 

ORGanITZaCIÓ DE L’EsTaT 
C1: El Reglament Orgànic Municipal. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans 
complementaris. Organització i competències municipals. 

EsTaTuT D’auTOnOmIa 
C1: L’Estatut d’autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Competències de la 
Generalitat de Catalunya: exclusives, compartides i executives. 

DRET aDmInIsTRaTIu 
C1,: El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat 
jurídica i capacitat d’obrar. 
C1: El procediment administratiu: regulació, concepte, principis i estructura. Iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els 
terminis administratius i el còmput dels terminis. 
C1,: Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El model 
d’administració electrònica de Catalunya. 
C1: La transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. La protecció de dades de caràcter 
personal. 

FunCIÓ PÚBLICa I DRET DEL TREBaLL 
C1: Les classes de personal al servei de l’administració pública local. Drets i deures del personal al servei de l’administració 
pública. El sistema retributiu. adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. 


