
 

 

 

 
 

  

CONVOCATÒRIA 2020 PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL AMB OPCIÓ A PLAÇA 

D’EDUCADOR/A PER LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VIC 

 

OFERTA 

Nombre places: segons matrícula pel curs 2020-2021. 

Titulació requerida: Tècnic Superior en Educació Infantil o grau de mestre/a d’Educació Infantil. 

Retribució bruta anual en cas de jornada completa (s’inclouen les pagues extres): 19.226€ 

Jornada: a determinar segons matrícula curs 2020-2021. 

Incorporació al treball: setembre 2020. Es farà una formació online prèvia a la incorporació al lloc 

de treball.  

 

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL 

Descripció de la feina: 

L’educador/a infantil programa, realitza i avalua programes d’atenció a la primera infància, 

vetllant pel benestar físic, psicològic i emocional de l’infant i aplicant mètodes d’ensenyament i 

aprenentatge que afavoreixen el desenvolupament integral de l’infant i de manera harmònica. 

Competències Transversals requerides: 

Iniciativa 

Empatia 

Treball en equip i cooperació. 

Flexibilitat i gestió 

Planificació i organització 

Pensament analític i global. 

Comunicació i assertivitat 

Gestió emocional 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
CALENDARI: 

El procés de selecció consta de 3 fases, cadascuna de les quals és eliminatòria:  

 

Fase 1: 

Del 27 de maig al 2 de juny de 2020. 

Presentació de la sol·licitud i documentació de manera telemàtica través de: escolesbressol.vic.cat 

Caldrà adjuntar a la sol·licitud online, la següent documentació. 

 Currículum Vitae puntuat (model propi escoles bressol). Adjuntat en la mateixa 

convocatòria. 

 Documentació justificativa dels requisits de la convocatòria (mirar annex 3). 

 Carta de motivació. 

Presentació candidatura a través d’una gravació a través d’un petit vídeo (mirar annex 1). Aquest 

vídeo s’haurà d’enviar, un cop feta la sol·licitud, a través de wetransfer.com al correu 

a8069384@xtec.cat. A l’apartat missatge heu de posar:  Cognoms, Nom_ Presentació vídeo.  

 

16 de juny de 2020: publicació del resultat de la primera fase a través de la pàgina web 

(www.ebmvic.cat). Els interessats o interessades tindran tres dies hàbils per recórrer en cas de 

desacord, davant la mateixa comissió de selecció  que resoldrà en el termini de màxim de cinc 

dies hàbils. 

Fase 2:  

Entre el 19 i el 30 de juny de 2020 : Entrevista per competències i online, només els que passen a 

la segona fase. Es comunicarà als interessats/des per e-mail o telèfon el procediment a seguir 

tant per complimentar el test com per portar a terme l’entrevista. 

3 de juliol del 2020: publicació del resultat de la segona fase. Els interessats o interessades tindran 

tres dies hàbils per recórrer en cas de desacord, davant la mateixa comissió que resoldrà en un 

termini màxim de cinc dies hàbils. 

Fase 3:  

4 al 12 de juliol: dinàmica grupal. (mirar annex 2) 

13 al 15 de juliol: presentació d’un vídeo entorn una sessió pràctica (mirar annex 2) 
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22 de juliol: publicació del resultat final del procés de selecció. Els interessats o interessades 

tindran tres dies hàbils per recórrer en cas de desacord, davant la mateixa comissió de selecció 

que resoldrà en un termini màxim de cinc dies hàbils. Contra la seva resolució es podrà recórrer 

davant del comitè de direcció de la Fundació Privada Educació i Art que resoldrà en la propera 

reunió. 

 

PROCÉS: 

El procés de selecció consta de tres fases, cadascuna de les quals és eliminatòria: 

PRIMERA FASE:  

Valoració del currículum vitae, segons un model propi escoles bressol . Valoració màxima 3,5 

punts. 

Gravació d’un petit vídeo de presentació personal (veure annex 1) i carta de motivació. Valoració 

màxima 3 punts.  

Es necessita una valoració total mínima de 3,5 punts per passar a la segona fase. 

SEGONA FASE:  

Entrevista personal per competències  i online, amb la comissió de selecció. 

Valoració màxima 8 punts. Es necessita una valoració mínima de 5 per passar a la següent fase. 

TERCERA FASE:  

Sessions pràctiques (Veure annex 2). 

Valoració màxima 10 punts. Es necessita una valoració mínima de 7 per ser seleccionat. 

En el cas que es doni una plaça vacant l’educador/a seleccionat/da serà contractat/da per un 

període d’un any, renovable indefinidament per decisió de la comissió de selecció de personal, 

un cop escoltada la valoració de la coordinació de l’Escola Bressol on hagi treballat. 

Els candidats/tes finalistes que han passat a la tercera fase i que no hagin estat finalment 

seleccionats/des podran ser candidat/tes per realitzar substitucions durant els propers cursos de 

la convocatòria. 

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ: 

La comissió de selecció estarà formada per: 

La Direcció de les EBMV. 



 

 

 

 
 
Les 3 coordinacions de les EBMV. 

1 Tècnic/a de selecció especialitzat (assessor extern a la Fundació Educació i Art). 

La comissió de selecció actuarà i coordinarà tot el procés de selecció i resoldrà les reclamacions 

o incidències que es produeixin, sense perjudici de la competència del Comitè de direcció de la 

Fundació Educació i Art respecte la decisió sobre reclamacions respecte el resultat final del 

procés. 

Coordinació i resolució incidències/reclamacions: 

Direcció de les EBMV. 

1 Tècnic/a de selecció del servei local d’ocupació (assessor extern a la Fundació Educació i Art). 

Comitè de direcció de la Fundació Educació i Art 

 

ANNEX 1 

Gravació d’un vídeo (primera fase) 

 Contingut del vídeo: breu presentació de si mateix, explicació dels motius pels quals 

t’agradaria treballar amb infants de 0-3 anys i exposició dels teus punts forts i dels valors 

que creus que pots aportar a l’escola bressol i a l’equip. 

 Durada: màxim 1,5 minuts. 

 

 

ANNEX 2 

Sessió pràctica (tercera fase). 

Pràctica 1: DINÀMICA GRUPAL - es realitzarà una dinàmica grupal online, amb els candidats que 

opten a les places vacants. No requereix cap tipus de preparació prèvia. 

Pràctica 2: DINÀMICA D’AULA - Caldrà fer una gravació de vídeo on s’haurà d’explicar un conte. 

El conte i els recursos a utilitzar els escollirà el/la mateix/a candidat/a. La comissió només dirà a 

quin grup d’edat s’haurà de dirigir i la durada màxima. 

 

  



 

 

 

 
 
ANNEX 3 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DELS REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA 

Tota la documentació s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud i de manera online.  

Cada document per acreditar la informació del currículum ha de portar el mateix número de 

referència (N.DOCUMENT) del mateix currículum. Poseu a la part superior de cada document el 

(N.DOCUMENT )que li correspongui.  No fer això podria  invalidar la candidatura. 

Les persones seleccionades hauran de facilitar al comitè de selecció i quan se’ls hi demani, els 

documents originals per comprovar l’autenticitat de la documentació presentada.  En el cas 

d’alguna falsedat en les dades, el comitè de selecció desestimarà la candidatura. 

 

Documentació a adjuntar a la sol·licitud: 

·  PDF- Document nacional d’identitat vigent. En el cas de no ser espanyol/a, caldrà presentar una 

fotocòpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o si hi manca, fotocòpia del passaport. 

· PDF- del títol exigit o del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets de l’expedició 

del títol. Si la titulació ha estat obtinguda a l’estranger, caldrà adjuntar la corresponent 

homologació. 

· PDF de tots els justificants dels títols/certificats. Serà convenient que els certificats els adjunteu 

en un o pocs pdf, de manera ordenada tal i com heu posat en el curriculum. 

· PDF- Certificat d’inexistència de delictes penals i sexuals o una declaració jurada o promesa de 

no haver estat separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, 

ni de trobar-se inhabilitat/a per a l’exercici de les funcions públiques i de no estar sotmesos a 

sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública al seu estat 

d’origen. Els/les aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de presentar 

declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que 

impossibiliti l’accés a la funció pública al seu estat d’origen. 

· PDF- Vida laboral. És molt important que la informació que surti al certificat de vida laboral es 

correspongui amb el mateix nom i durada dels contractes amb la informació que poseu en el 

currículum).  Sempre podeu posar entre parèntesi el nom que és més conegut. Per exemple: 

Fundació educació i Art (Escola Bressol Municipal de Vic Caputxins) / Serunion S.L (Menjador Escola 

Bressol .... 

· PDF- títol acreditatiu del nivell C de català o equivalent. 

 

PER MÉS INFORMACIÓ 

Podeu trucar al 938862100 ext.21400 

Correu electrònic: a8069384@xtec.cat 
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