
 

 

CONVOCATÒRIA DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 2 PLACES DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DINS 
EL PROJECTE DE L’ESPAI EDUCATIU DE TRINITAT NOVA (IETN) 

 
CORRECCIÓ D’ERRADES I AMPLIACIÓ DE TERMINIS 

 

En el punt “Procediment de selecció” cal afegir: 

 

Les persones candidates convocades a l’entrevista hauran d’acreditar coneixements 

de llengua catalana, i d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 161/2002, d'11 

de juny, hauran de presentar un dels documents següents: 

 

- Documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de 

nivell de suficiència de llengua catalana certificat C1 (antic Nivell C) (Decret 3/2014, 

de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre 

avaluació i certificació de coneixement de català - DOGC núm. 6536 de 9 de gener 

de 2014) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. 

-  Documentació que acrediti que la persona aspirant ha participat i obtingut plaça en 

processos anteriors de selecció o provisió (concurs o lliure designació) de personal 

per accedir a l'Administració local o a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 

en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que 

hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció de l'Oferta 

Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona de l'any en curs. 

Les persones candidates que no puguin acreditar els coneixements de català, 

s'atendran al que es preveu a l'annex 1 d'aquesta convocatòria. 

 

Les persones candidates convocades a l’entrevista que no tinguin la nacionalitat 

espanyola, hauran d’acreditar coneixements de llengua castellana presentant un dels 

documents següents: 

 

- Certificat conforme han cursat la primària i secundària a l'Estat Espanyol. 

-  Diploma d'espanyol nivell B2 (marc europeu comú de referència) que estableix el 

Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o certificació acadèmica que acrediti 

haver superat totes les proves dirigides a la seva obtenció. 

-  Certificació d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 

d'idiomes. 

 



 

Les persones candidates que no tinguin la nacionalitat espanyola i no puguin acreditar 

els coneixements de llengua castellana, s'atendran al que es preveu a l'annex 1 

d'aquesta convocatòria. 

 

En el punt “Comissió de selecció” cal afegir: 

 

A més dels membres que formen part de la Comissió de Selecció, a les sessions que 

s'estableixin hi podran assistir, amb veu però sense vot, una persona observadora 

titular i una de suplent, designades conjuntament per la Junta de personal i el Comitè 

d'empresa. Aquestes persones observadores tindran accés, si ho volen, als expedients 

de qualificació de les persones aspirants, i podran sol·licitar que les seves 

observacions constin en les actes de les sessions corresponents. 

 

Ampliació de terminis de presentació de sol·licituds 

 

S’amplia el termini de presentació de sol·licituds fins el dia 31 de juliol de 2017 

(inclòs). Les persones interessades han de presentar sol·licitud (instància genèrica) i 

currículum al registre de l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, 

Plaça d’Urquinaona, 6, planta baixa (horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores). 

  

Annex 1  

Prova acreditativa de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (nivell 
C1) 

Les persones aspirants convocades a l’entrevista que no puguin acreditar 

documentalment aquests coneixements, hauran de realitzar aquesta prova. 

La prova consta de dues parts: 

- La primera part avaluarà: 

- El domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 

paraules i d'un màxim de 200 paraules. 

- Els coneixements pràctics de llengua catalana, donant resposta a un qüestionari 

sobre aspectes lingüístics. 

- La segona part avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text 

en veu alta i una conversa sobre temes generals. 

 

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes 

darreres eliminades del procediment selectiu. 

 

Prova acreditativa de coneixements de llengua castellana (nivell B2) 



 

Les persones aspirants convocades a l’entrevista que no puguin acreditar 

documentalment aquests coneixements, hauran de realitzar aquesta prova. 

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 

200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els 

assessors especialistes que designi la Comissió de selecció (segona part). 

El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la 

primera part i de 15 minuts per a la segona. 

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes 

darreres eliminades del procés selectiu. 

 

 

 


