
2.1 Requisits generals.

Les persones aspirants han de reunir els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o la d'un estat al qual, en
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure
circulació de persones treballadores.

També poden ser admesos el o la cònjuge, les persones descendents i les persones descendents del cònjuge,
tant de ciutadans i ciutadanes espanyols com de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió
Europea o d'estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, sigui quina sigui la seva nacionalitat,
sempre i quan els/les cònjuges no estiguin separats de dret i les persones descendents siguin menors de 21
anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i
d'acord amb l'article 6 del Decret 188/2001, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya, les
persones estrangeres residents a Espanya poden prendre part en la convocatòria d'acord amb els principis
constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, sempre i quan reuneixin els requisits exigits a la
convocatòria i a la normativa vigent.

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Satisfer els drets d'examen, llevat que es tingui i acrediti una causa d'exempció.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies dels llocs de treball
convocats.

e) No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient
disciplinari del servei de qualsevol Administració pública.

Les persones aspirants amb nacionalitat no espanyola han d'acreditar, igualment, que no es troben sotmeses a
cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

f) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que
inclou l'agressió i l'abús sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció
de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

2.2 Requisits específics:

Les persones aspirants han d'estar en possessió del títol de tècnic/a superior en educació infantil o equivalent.

Els títols obtinguts a l'estranger han de disposar de la corresponent homologació.

3. Coneixements de llengua

3.1 Llengua catalana

Les persones participants han d'acreditar estar en possessió del nivell de coneixement de llengua catalana de
suficiència (C1), necessari per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional del lloc de
treball previst, d'acord amb els nivells de català que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre
avaluació i certificació de coneixements de català i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del
coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.

L'acreditació dels coneixements de llengua catalana es fa mitjançant la prova de caràcter obligatori i eliminatori
prevista en l'annex 3.

Per quedar exempt de realitzar la prova de llengua catalana, l'aspirant ha de presentar la documentació
acreditativa dels coneixements de nivell de llengua catalana exigits a la convocatòria o d'haver participat i
obtingut plaça en un procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya on hi havia
establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior.

En cas de declarar que aquesta documentació acreditativa ja consta en el sistema informàtic de gestió
integrada de personal, restaran exempts de presentar la documentació acreditativa esmentada a l'apartat
anterior.


