
 
 

ANUNCI 
 
CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA 2 (SUPÒSIT PRÀCTIC) DE LA 
PRIMERA FASE DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE 5 PLACES DE MESTRE/A I DE 10 
PLACES D’EDUCADOR/A DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS QUE GESTIONA LA 
SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA 
 
En relació al procés selectiu, per a la provisió definitiva, mitjançant concurs oposició lliure, 
de 5 places de Mestre/a i de 10 places d’Educador/a de les escoles bressol municipals que 
gestiona la societat municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA, i segons es 
desprèn de l’Acta emesa per l’òrgan qualificador de data 4 de juliol de 2019, s’informa: 
 
1. Es convoca als aspirants en aquest procés selectiu per a la realització de la prova 2 

(Supòsit pràctic) de la Primera fase el dia següent: 
 

Data: 8 de juliol de 2019. 
Hora:  
 

Hora Places 
18:00 Educador/a escoles bressol 
19:15 Mestre/a escoles bressol 

 
Lloc: Dependències municipals Cal Bolavà, Av. de la Generalitat, 1-3, 43820 Calafell. 

  
2. En relació a l’exercici de la Segona fase (Dinàmica d’aula) de l’oposició, els aspirants 

hauran d’entregar el pen drive que se’ls ha facilitat amb l’exercici gravat, en el moment 
de la realització de la prova 2 (Supòsit pràctic) de la Primera fase d’oposició: 

 
Data: 8 de juliol de 2019. 
Hora:  
 

Hora Places 
18:00 Educador/a escoles bressol 
19:15 Mestre/a escoles bressol 

 
Lloc: Dependències municipals Cal Bolavà, Av. de la Generalitat, 1-3, 43820 Calafell. 

 
3. Les instruccions per a la realització de la Dinàmica d’aula de la Segona fase són: 
 

S’haurà d’explicar un conte a un grup d’infants d’1 a 2 anys. El conte i els recursos a 
utilitzar els escollirà el/la mateix/a aspirant. La durada màxima serà de 15 minuts. 
 
En cas que es superi aquesta durada, l’exercici no serà corregit. 

 
 
Àgueda Subirana Àlvarez 
La secretària de l’Òrgan qualificador 
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