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Convocatòria d’oposicions de llars d’infants
Places convocades

Educador/a (B) Cuiner/a (D1) Oficial/a de 
manteniment 
(D1)

Ajud.cui/net 
(D2)

      
    48

           
 7

          
 12

           
46

Reserva de places per a aspirants  amb la condició legal de 
disminució reconeguda

Educador/a 
(B)

Cuiner/a (D1) Oficial/a de 
manteniment (D1)

Ajud.cui/net (D2)

       
     2

                  
     1

             
2

Persones aspirants discapacitades que s’acullen a les places 
de reserva
lAquestes persones ho han de fer constar a la sol·licitud i 

presentar el dictamen corresponent.
lPoden demanar, fent-ho constar a la sol·licitud, l’adaptació 

o adequació de temps i mitjans materials per a la realització 
de les proves. L’organ tècnic de selecció adoptarà les mesures 
necessàries per tal que les persones aspirants discapacitades 
gaudeixin d’igualtat d’oportunitats.

Presentació de sol·licituds
l20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la 

publicació de la convocatòria al DOGC.
lPresentació de sol·licituds: des del 10-12-09 ,fins al 29-12-09
lAdreçades a la persona titular de la Secretaria General del 

Departament d’Educació formalitzades en model normalitzat 
i original. La formalització, obtenció i presentació de 
sol·licituds s’ha de fer telemàticament a través de la pàgina 
d’internet h�p://wwww.gencat.cat/educació.

lTambé es poden presentar al registre dels Serveis Territorials, 
Servei Central i Consorci d’Educació de BCN.

lEn el cas de participar en més d’un grup s’ha de presentar 
una sol·licitud per cada grup. 

Taxes
lPer inscriure’s a les convocatòries s’han de satisfer les taxes 

corresponents. Les persones que tramitin la inscripció 
per mitjans telemàtics tenen una bonificació del 20% en el 
pagament de les taxes.

lHi ha bonificacions per família nombrosa o monoparental i 
exempció per a persones desocupades que no percebin cap 
prestació econòmica, jubilades o que acreditin una disminució 
superior al 33%.

lLes persones aspirants que acreditin una disminució superior 
al 33% hauran de fer-ho constar a la sol·licitud i aportar, dins 
del termini de presentació de sol·licituds, la documentació 
acreditativa.

Oposicions personal laboral



lLa manca de pagament, el pagament incomplet o la manca 
d’acreditació de l’exempció o bonificació suposa l’exclusió de 
la persona aspirant.

Requisits de titulació

Educador/a Mestre/a d’infantil/ Tècnic/a superior d’infantil o 
equivalent

Cuiner/a Graduat en ESO/ Tècnic/a o equivalent

Oficial/a de serveis Graduat en ESO/ Tècnic/a o equivalent

Ajud.cui/net Graduat en ESO/ Tècnic/a o equivalent

lS’admetrà la capacitat provada en els termes que recull el VI 
conveni per a tots els grups.

lPer a les educadores també s’admetrà el reconeixement de la 
qualificació adequada per impartir el primer cicle d’educació 
infantil (Ordre del Departament d’Educació de 5 de juliol de 
2001, DOGC núm.3430 de 13.7.2001)

Requisits de llengua catalana

Educador/a Cuiner/a Oficial/a 
de serveis

Ajud.cui/net

Nivell C 
o equivalent

A elemental 
o equivalent

A elemental
o equivalent

A elemental 
o equivalent

Requisits de llengua castellana
lLes persones que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 

d’acreditar el coneixement de la llengua castellana.

Educador/a Cuiner/a Oficial/a de 
serveis

Ajud.cui/net

Diploma 
d’espanyol, 
nivell C2 

Diploma 
d’espanyol, 
nivell B1 

Diploma 
d’espanyol, 
nivell B1

Diploma 
d’espanyol, 
nivell B1

Temes per a cada categoria professional

Temes Part general Part específica

Educador/a
             

 6
              

 20

Cuiner/a
            

  5
                

 8

Oficial/a de serveis
            

  5
                

 8

Ajud.cui/net
              

5
               

  5

Procediment de selecció
El procediment de selecció dels aspirants admesos  és el de 

concurs oposició que consta de dues fases:

1.-Fase d’oposició.
2.-Fase de concurs de mèrits i capacitats.

Primera fase. Oposició 
lAquesta fase té caràcter eliminatori.
lConsta d’una prova amb dos exercicis, ambdós obligatoris i 

eliminatoris.
Coneixements de llengua catalana i castellana
lL’exercici de llengua catalana només l’han de realitzar les 

persones aspirants que no hagin acreditat el nivell necessari o 
la convalidació. És obligatòria i eliminatòria.

lL’exercici de llengua castellana només l’han de realitzar les 
persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola 
i no han acreditat el nivell necessari o la convalidació. És 
obligatòria i eliminatòria.

Categories 
professionals

Primera prova                Màxim 50 
punts

Segona 
prova

Tercera 
prova

Primer 
exercici
(eliminatori)

Segon 
exercici 
(eliminatori)

Obligatòria i 
eliminatòria

Obligatòria i 
eliminatòria

Educadores i 
educadors 
(B)

Qüestionari 
80 preguntes 
Part general 
20
Específica    
60

De 0 a 25 
punts
Mínim 12’5 
punts

Temps a 
concretar
(màxim 1h 
30 m) 

Supòsit/s 
pràctic/s
Resoldre 
un o més 
supòsits

De 0 a 25 
punts
Mínim 12’5 
punts

Temps a 
concretar
(màxim 2 
hores)

Llengua 
catalana 
Nivell C
a) Escrit
b) Oral

Apte/no 
apte

Temps
a) 1 hora
b) 1⁄2 hora

Llegua 
castellana

a) Escrit
b) Oral

Apte/no 
apte

Temps
a) 3/4 
d’hora
b) 1/4 
d’hora 

Primera prova   Màxim 35 
punts

Segona 
prova

Obligatòria i 
eliminatòria

Tercera 
prova

Obligatòria i 
eliminatòria

Primer 
exercici
(eliminatori)

Segon 
exercici 
(eliminatori)

Oficial/a de 
primera 
Cuiner/a i
manteniment
 (D1)

Ajud.cui/net
(D2)

Qüestionari 
40 preguntes 
Part general 
10
Específica    
30

De 0 a15 
punts
Mínim 7’5 
punts

Temps a 
concretar
(màxim 1h.)

Supòsits 
pràctics 

Resoldre 5 
supòsits

De 0 a 20 
punts
Mínim 10 
punts

Temps a 
concretar
(màxim 
2 h.)

Llengua 
catalana: A 
elemental
a) Escrit
b) Oral

Apte/no 
apte

Temps
a) 1 hora
b) 10 
minuts

Llengua 
castellana

a) Escrit
b) Oral

Apte/no 
apte

Temps
a) 3/4 
d’hora
b) 1/4 
d’hora



lPer a l’exercici “TEST”, les respostes errònies es valoren 
negativament. Es descompta una quarta part del valor de cada 
resposta encertada per cada resposta errònia.
lLes respostes en blanc no són tingudes en compte.

Segona fase. Concurs (mèrits i capacitats)
lPer passar a aquesta fase caldrà haver aprovat la fase 
d’oposició.
lEs valoraran els mèrits (formació acadèmica i experiència 
professional).
lNo té caràcter eliminatori.

Educador/a de llar d’infants . 
lPuntuació màxima 50 punts
1.Titulacions acadèmiques rellevants: es valoraran fins a un 

màxim de 10 punts.

Mestre/a d’educació infantil 7,5 punts

Mestre/a (altres especialitats) 5    punts

licenciatura en pedagogia 2,5 punts

Llicenciatura en psicologia 2,5 punts

Llicenciatura en psicopedagogia 2,5 punts

2.Formació/perfeccionament en matèries directament 
relacionades. Màxim 10 punts

3.Experiència professional. Es valora fins a un màxim de 25 punts

Funcions idèntiques 0,20 punts per mes (30 dies)

Funcions similars 0,15 punts per mes (30 dies)

4.Coneixements de la llengua catalana. Es valoraran fins a un 
màxim de 5 punts.

Certificat de nivell superior (D) 3 punts

Certificats de coneixement específic 1 punt per cada certificat

Oficial/a de 1a (manteniment i cuiner/a) i ajudant de cuina/net. 
lPuntuació màxima 65 punts.
1.Titulacions acadèmiques rellevants. Es valoraran fins a un 

màxim de 13 punts.

a)Oficial de primera, cuiner/a i ajudant de cuina-netejador/a

Tècnic/a en cuina                            10 punts

Tècnic/a en pastisseria i forneria       
 

7 punts

Tècnic/a en serveis de restaurant i bar  7 punts

Tècnic/a superior en restauració                  
 

3 punts

b)Oficial de primera, manteniment

Tècnic/a de les següents famílies 
professionals

Tècnic/a superior de les següents 
famílies professionals

Edificació i obra civil                           
            7 punts

Edificació i obra civil                             
         3 punts

Electricitat i electrònica                      
             7 punts

Electricitat i electrònica                         
         3 punts

Fabricació mecànica                          
             7 punts

Fabricació mecànica                             
         3 punts

Fusta i moble                                      
            7 punts

Fusta i moble                                         
         3 punts

Manteniment i serveis a la 
producció             
            7 punts

Manteniment i serveis a la producció           
3punts

c) Ajudant/a cuina/netejador/a
                        

Tècnic/a en cuina          10 punts

Tècnic/a en pastisseria i forneria      7 punts

Tècnic/a en serveis de restaurant i bar    7 punts

Tècnic/a superior en restauració    3 punts

2.Formació/perfeccionament en matèries directament 
relacionades. Màxim 13 punts.

3.Experiència professional: es valora fins a un màxim de 32,5 
punts.

Funcions idèntiques 0,25 punts per mes (30 dies)

Funcions similars 0,20 punts per mes (30 dies)

4.Coneixements de llengua catalana. Es valoraran fins a un 
màxim de 6,5 punts.

Certificat de nivell intermedi (B) 1 punt

Certificat de suficiència (C) 2 punts

Certificat de nivell superior (D) 3 punts

Certificats de coneixement específic 1 punt per cada certificat 
(màxim 4 punts)

Acreditació de mèrits.
  S’han d’adreçar a l’òrgan tècnic dins del termini de 10 dies a 

comptar des de l’endemà de la publicació de les qualificacions 
de la primera prova degudament certificats o justificats.



Llocs de treball
Barcelona

Llar d’infants Educador/a Oficial/a 
mant. 

Oficial/a 
cuina

Ajudant 
ciu/net

El Mar 2 2

El Vuit 1 2

Pinotxo 1 1 1

El Pilar              
        

3

El Tren 1

Florida 1 1 3

El Garbí 1

El Drac 1

Gavot 1

Dumbo 2 1 1 1

El  Sucre 1 1 2

J. Pallach 2

R. Terrades 5 1

Pomera 2 1

Bambi 1 2

Immaculada 1 1

L’Esquitx 2 3

Barrufets 2

Picarol 2

La Llavor 3 3

Mainada 2 2

Els Àngels 1 2

Núria 1 3 

Oreneta 2

Patufet 3 1 2

Girona

Carrilet 1

El Tarlà 4 1

Sant Ramon 1

Sant Roc 3 1

V Núria 1

Lleida

J Borràs 1 1 1

Arrel 1 1 2

Tarragona

El Barrufet 1 1 1

Rossinyol 2 1 1

La Baldufa 1 2

La Quitxalla 2 1

Ordre d’Actuació de les persones aspirants
lL’ordre d’actuació de les persones aspirants començarà per la 

lletra C.

Notificacions
lAmb la publicació de les resolucions i l’exposició de les llistes 

als taulers d’anuncis es considera notificat a les persones 
interessades.

Data, hora i lloc de realització de les proves.
l1a. Prova: es determinarà en la resolució d’aprovació de la 

llista definitiva de les persones admeses i excloses.
lProves següents: es determinarà per l’òrgan tècnic de selecció.
lLa no-compareixença a les proves en el dia i hora assenyalats 

suposa l’exclusió de l’oposició.

USTEC·STEs Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99 
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax  972 41 17 03   
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon  973 26 30 32 Fax  973 27 25 07
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Alt Urgell i Cerdanya: 687 77 85 77
Pallars Jussà i Pallars Sobirà: 676 66 67 54
Maresme Telèfon: 609 76 94 45    Internet: http://www.sindicat.net 
Correu electrònic: ustecstes@pangea.org       girona@sindicat.net      lleida@sindicat.net       tarragona@sindicat.net
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