
Expedient: 535/2019      

Assumpte: Procés  de selecció  per  cobrir  una  plaça  de  Tècnic/a  d’Educació  amb
constitució de borsa.

Dia i hora: dimarts 28/05/2018 a les 9:00 hores

Lloc de celebració: Edifici El Moli – sala de reunió 2a planta (Badia del Vallès)

Ordre del Dia:  Constitució del Tribunal 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 

Reunits a l’Edifici El Moli el dia 28/05/2019 a les 9.00 hores, es constitueix el Tribunal
Qualificador en virtut de la Resolució d’Alcaldia 2019-0439 de 29 d’abril 2019,  amb la
composició següent:

President:
Sr. Jose Manuel Roque Damota, coordinador de Serveis Generals a l'Ajuntament de 
Badia del Vallès 

Vocal 1:
Sr. Gerard Cuní Jutglar, tècnic d’Ocupació a l’Ajuntament de la Garriga, designat per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Vocal 2:
Sra.  Sònia  Comas  Vilaseca,  Àrea  d’Ensenyament  a  l’Ajuntament  de  la  Garriga,
designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Secretària:
Sra. Carme Coll Gaudéns, secretària municipal de l’Ajuntament de Badia del Vallès

Desenvolupament de la sessió

Primer. Constituït el Tribunal qualificador, i d’acord amb el que disposa la base setena,
s’inicia  l’elaboració  de  les  instruccions  de  desenvolupament  de  la  prova
teòrica/pràctica  així  com  dels  criteris  de  correcció  i  l’adjudicació  desglossada  de
puntuació de cadascuna de les preguntes, segons s’especifica a l’Annex I d’aquesta
acta.

Segon. El Tribunal acorda que la duració de la prova teòrica/pràctica serà d’un màxim
de 90 minuts.
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Tercer. El Tribunal acorda demanar l’assessorament tècnic de la Sra. Sara Pascual
Cerdan, responsable d’oficina tècnica dels Serveis d’infància, adolescencia i joventut,
educació, salut i hàbits saludables i SOAF, de l’Ajuntament de Badia del Vallès durant
la Fase d’Oposició.

Quart. El Tribunal acorda exposar l’acta d’aquesta sessió al tauler d’anuncis i a la seu
electrònica de l’Ajuntament. 

Sr. Jose Manuel Roque Damota          Sr. Gerard Cuní Jutglar

President Vocal

Sra. Sònia Comas Vilaseca                      En dono fe, 

Vocal                                   La Secretària

Carme Coll Gaudéns
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ANNEX I 
Criteris de correcció de la prova teòrica/pràctica Fase Oposició

Pregunta 1: El Pla Educatiu d’Entorn: definició i objectius (5punts)

1. Inclou definició correcta del PEE  (1,5punts)

2. Inclou continguts com: assolir de l’èxit acadèmic de tot l’alumnat, de la 
cohesió social, l’equitat, l’educació intercultural, foment de la convivència 
(educació inclusiva) i l’ús de la llengua catalana (1,5punts)
3. Inclou l’element estratègic de continuïtat i coherència (0,25punt)

4. Inclou l’educació formal, la no formal i la informal (0,25punt)

5. Inclou potenciar l’educació en valors i el compromís cívic (0,25punt)

6. Inclou potenciar l’educació en el lleure (0,25punt)

7. Inclou potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents 
educatius (inclou famílies) que hi ha a la ciutat (0,5 punt)

8. Inclou cooperació educativa entre Departament i entitats municipalistes (0,5 
punt)

Pregunta  2:  Supòsit  Pràctic  “Tenint  en  compte  els  recursos  educatius  que
disposa el municipi de Badia del Vallès, fes una proposta de coordinació perquè
les administracions,  els  centres escolars,  les  famílies  i  la  comunitat  sencera
treballin conjuntament per millorar l’escolaritat d’infants i adolescents, l’accés
equitatiu  a un ús socialitzador i  educatiu  del  seu temps lliure,  una educació
adequada i permanent per a tota la ciutadania. (5 punts)

1. Claretat en l’exposició (0,25 punt)

2. Capacitat de síntesi (0,25 punt)

3. Coneixement dels diferents recursos educatius del municipi (1,5punts)

4. Visió de treball interdepartamental: a) educació, infància, joventut, serveis 
socials, cultura, esports etc. b) és important a tenir en compte aspectes educatius
més enllà de l’educació formal. Visió de treball compartit entre: educació, 
infància, joventut i serveis socials (1,5punts)
5. Inclou el Pla Educatiu d’Entorn (0,25punt)

6. Inclou treball amb les ampa (0,25punt)

7. Inclou treball amb els centres educatius (0,25 punt)

8. Inclou treball en l’educació en el lleure (0,25 punt)

9. Inclou treball necessitats educatives especials (0,25punt)

10. Pla Educatiu de Ciutat (projecte de vida) (0,25punt)
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