Amb la finalitat de garantir l’accés de la població al curs de vetllador/a escolar en
igualtat de condicions i garantir la transparència del procés, s’aprova la present
convocatòria per l’assignació de places, així com les condicions específiques de
participació.
DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte
La present convocatòria regirà el procés d’assignació de places per al curs de
vetlladro/a escolar i les condicions específiques de participació. Aquests curs estarà
regulat per:
1. Reglament per a l’accés a activitats de lleure,esportives,socials i culturals,
promogudes per l’Ajuntament de Badia del Vallès.
L'oferta consta d'un total de 15 places.
L’activitat es portarà a terme del 9 al 22 de desembre de 2021, de 16h a 20h. L’edifici
el Molí, Av.Costa Blava s/n.
Si la demanda de places supera l’oferta, l’assignació d’aquestes es realitzarà per
sorteig. L’Ajuntament podrà fer una ampliació de les places si ho considera oportú,
seguint criteris de qualitat i eficiència.
2. Descripció del servei i quotes del servei
2.1 Descripció del Servei de docència del Curs de Vetlladora Escolar
El/la vetllador/a és la persona encarregada de donar suport a tot l'alumnat que
necessita un suport més individualitzat dins l'aula per poder seguir els diferents
continguts, es tracta d'una figura molt important per afavorir la igualtat d'oportunitats
entre l'alumnat. Aquest curs et permetrà adquirir les competències tècniques
necessàries per poder treballar com a vetllador o vetlladora escolar.
Al llarg del curs es treballen diferents continguts que ens preparen per conèixer quina
és la tasca de la vetlladora escolar, que és una escola inclusiva, conèixer les principals
fites del desenvolupament psicomotor de l’infant a l'etapa escolar, conèixer quins són
els principas transtorns amb els que ens podem trobar i quines estratègies apliquem
segons la situació i el transtorn concret de l’alumne.
El curs de vetlladora escolar , està subvencionat per la Diputació de Barcelona,
s’emmarca en el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’ajuntament de Badia del Vallès, per desenvolupar la prova pilot del projecte
transformador”Noves Oportunitats Educatives 4.10”.
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CONVOCATÒRIA PER L'ASSIGNACIÓ DE PLACES PEL CURS DE VETLLADOR/A
ESCOLAR

3. Requisits d'admissió dels i les participants
3.1 Edat dels i les participants
Podran ser admesos/es al curs de Vetllador/a Escolar persones d’entre 18 i 25 anys.
Seran admeses persones empadrones a Badia del Vallès o que hagin cursat en el
municipi l’Educació Secundaria Obligatòria (ESO).
Tanmateix, si les places no queden omplertes un cop finalitzi el període d’inscripció,
s’obrirà nova convocatòria a persones de més de 25 anys.
3.2 Aportació de la documentació


Fotocòpia de la targeta sanitària.



Fotocòpia del DNI.



En el cas de no coincidir la direcció del DNI amb la residència actual, s’haurà
d’aportar el padró.

4. Procediment de sol·licitud d'inscripció
4.1 Informació pública
La convocatòria per a l’assignació de places pel curs de Vetllador/a escolar estarà a
disposició de les persones interessades al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Badia
del Vallès.
També s’hi podrà accedir mitjançant la pàgina web municipal (www.badiadelvalles.cat)

La sol·licitud d’inscripció és obligatòria per a la participació en el procés d’assignació
de places del curs de Vetllador/a Escolar. El fet de fer la sol·licitud d’inscripció no
garanteix la plaça.
El període de presentació de sol·licituds d’inscripció serà del dimecres 24 de
novembre a les 14h. fins dimarts 30 de novembre a les 14h.
Tanmateix, si les places no queden omplertes, s’obre la convocatòria a persones de
més de 25 anys. Es podrà realitzar la inscripció fora del termini establert, del
dimecres 1 de desembre fins al 3 de desembre a les 14h.
La sol·licitud d'inscripció s’haurà de presentar a la Seu Electrònica del web municipal, en les
dates esmentades anteriorment. El tràmit destinat a la inscripció del curs de serà “Inscripció al
curs de vetllador/a escolar”
5. Comissió d’assignació de places del
La comissió d’assignació de places del curs de Vetllador/a Escolar estarà formada per:


Tècnica del servei d'Educació de l'Ajuntament de Badia del Vallès
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4.2 Sol·licitud d'inscripció



Tècnica de joventut de l’Ajuntament de Badia del Vallès

6. Procediment del sorteig.
La celebració del sorteig per a l’assignació de places pel curs de Vetllador/a escolar
de l’Ajuntament de Badia del Vallès té la finalitat d’aplicar un element neutral per
repartir el nombre de places existents, davant un possible escenari d’una major
demanda que d’oferta.
El sorteig tindrà lloc davant els membres de la Comissió d’assignació de places el
dimarts 30 de novembre de 2021 a les 15h.
6.1 Sorteig i llista d’espera
En el sorteig participaran totes les sol·licituds d’inscripció rebudes.
El sorteig donarà el número d’inici de les adjudicacions de les places, a partir del qual
s’assignaran les places de forma correlativa en ordre ascendent, fins a anar
completant el nombre de places vacants.
En el cas que durant el procés, l’opció especificada pel participant no hi hagués cap
plaça, passarà a estar en llista d’espera.
6.2 Llista definitiva d’inscrits
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El dimarts 30 de novembre es farà públic el llistat d’ admesos/es al web de
l’Ajuntament.

