CONVOCATÒRIA PER UNA PLAÇA VACANT D’EDUCADOR/A INFANTIL PER L’ESPAI
FAMILIAR MUNICIPAL DE VIC
OFERTA
Nombre places: una plaça d’educador/a per l’espai familiar municipal de Vic
Titulació mínima requerida:


Mestre/a d’Educació Infantil o Tècnic Superior en Educació Infantil.



Nivell C.

Jornada ofertada: 25h setmanals a jornada partida a ajustar en funció dels grups de famílies. Es demanarà
flexibilitat segons necessitats del servei.

Retribució bruta anual jornada completa: 23.798,32€ a 37,5h/setmana (s’inclouen les pagues extres).

Incorporació al treball: SETEMBRE 2019

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
Descripció de la feina:
Les funcions/tasques a desenvolupar són:

- Coordinar-se amb l’equip de treball
- Atendre a les famílies: informació, inscripcions, entrevistes.
- Atenció directa: atenció grupal infants i adults, dinamització de tertúlies i tallers específics
- Seguiment de les famílies: atenció, seguiment de casos, altes i baixes.
- Atenció telefònica i directa.
- Registre d'activitats segons protocol
- Tasques que deriven com a tècnic de la pròpia activitat: programació, implementació i avaluació
de les activitats.
- Elaboració del projecte i memòria.
- Manteniment de l'espai: ambientació, renovació dels racons i materials, control d'stock,
elaboració i compra del material.
- Assegurar altres responsabilitats: documentació programació, fotografia, arxiu.
- Assegurar la difusió i la informació per a les persones usuàries.
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- Elaboració d'informes mensuals de seguiment i avaluació de l'activitat.
- Reunions de coordinació i seguiment amb altres entitats de la comunitat.

Competències Transversals requerides:
Iniciativa
Empatia
Treball en equip i cooperació: assertivitat
Flexibilitat i gestió
Planificació i organització
Pensament analític i global.
Comunicació i assertivitat
Gestió emocional: capacitat motivadora, escolta activa,

CALENDARI:
Del 27 al 31 maig: presentació a l’oficina de la Regidoria d’Educació de Vic:
-

Del currículum vitae puntuat (model propi de la Fundació Educació i Art). (descarrega currículum
vitae)

-

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

-

De la carta de motivació.

-

De la gravació d’un petit vídeo (mirar annex 1).

OFICINA DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ:
C.de les Basses,3 VIC
Tel. 938862100
Horari: de 9 a 14h i el dilluns, també, de 16h a 18h.

11 de juny: publicació del resultat de la primera fase a través de la pàgina web (www.ebmvic.cat). Els
interessats o interessades tindran dos dies hàbils per recórrer en cas de desacord, davant la mateixa
comissió de selecció que resoldrà en el termini de màxim de tres dies hàbils.

Entre el 14 i el 21 de juny: hauran de fer el test de competències i l’entrevista només els que passen a la
segona fase. Es comunicarà als interessats/des per e-mail o telèfon, el lloc i hora.
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26 de juny: 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.

28 de juny: sessió pràctica/dinàmica de grup dels candidats/tes que han passat a la tercera fase.

2 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 de la Fundació Educació i Art.
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 punts per passar a
la segona fase.

SEGONA FASE: Entrevista personal amb la comissió de selecció.
Test per competències.
Valoració màxima 8 punts. Es necessita una valoració mínima de 5 per passar a la següent
fase.
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TERCERA FASE: Sessió pràctica (Veure annex 2).
Valoració màxima 10 punts. Es necessita una valoració mínima de 7 per ser seleccionat.

El candidat/ta 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 i direcció dels
Espais Familiars.

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.
La coordinació de l’espai familiar.
Assessor extern:
-

1 Tècnic/a de selecció del servei local d’ocupació.

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
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ANNEX 1
Gravació d’un vídeo (primera fase)
o Contingut del vídeo: breu presentació de si mateix, explicació dels motius pels quals t’agradaria
treballar amb famílies i amb infants de 0-3 anys. Exposició dels teus punts forts i dels valors que
creus que pots aportar a l’espai familiar i a l’equip de professionals.
o Durada: màxim 1,5 minuts.
o Aquest vídeo s’haurà de presentar en un Pen drive on només hi hagi la gravació. El Pen ha d’anar
marcat amb el nom i cognoms dins un sobre tancat, també amb el nom i cognoms. El nom de
l’arxiu ha de correspondre als cognoms i nom de l’interessat/da (ex: Serra Castells Mireia). El Pen
es podrà recollir el mateix moment de la presentació de la documentació o a partir del 2 de març a
la mateixa oficina de la Regidoria d’Educació.

ANNEX 2
Sessió pràctica (tercera fase).

Pràctica 1: DINÀMICA GRUPAL - es realitzarà una dinàmica grupal, amb els candidats que opten a les places
vacants. No requereix cap tipus de preparació prèvia.

ANNEX 3

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DELS REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA


Original i fotocòpia del 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.



Original i fotocòpia del títol exigit, o fotocòpia compulsada del títol exigit, o original i fotocòpia 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.



Original i fotocòpia de tots els justificants dels títols/certificats.



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
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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.


A l’acreditació de l’experiència laboral: certificat de vida laboral.



Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del nivell C de català o equivalent.
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