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BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS - 

OPOSICIÓ, DE LA BORSA DE SUBSTITUTS DEL PERFIL PROFESSIONAL 

D’AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU – FGATE072020 

Primera: Objecte  
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, 

mitjançant el sistema de concurs - oposició, en torn lliure, per formar part 
de la borsa de substituts d’auxiliar tècnic educatiu dels serveis residencials 

de la Fundació Els Garrofers. 
PERFIL PROFESSIONAL : AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU 
SERVEI D’ATENCIÓ:     

 Residència per a persones amb discapacitats intel·lectual i/o físiques. 
 Llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. 

Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases específiques i per les 
bases generals de la Fundació Els Garrofers. 
Segona: Tipus de relació i número de places oferides 

Les persones resultants que constituiran la borsa de substituts seran 
contractades segons necessitats de la Fundació, per cobrir baixes, vacances, 

permisos, reforços temporals, o vacants que es puguin produir. 
La borsa de substituts quedarà constituïda amb  un màxim  30 persones i 
10 de reserva. 

Tercera: funcionament de la borsa 
Les persones que hagin superat aquest procés per  formar part de la borsa 

de treball de la categoria d’ATE quedaran endreçades segons puntuació 
obtinguda. 
Les baixes,  substitucions,  reforços s’aniran assignant per ordre de la borsa 

segons  necessitats  i tenint en compte les compatibilitats amb els 
contractes  vigents  amb la fundació . 

Rebutjar tres vegades l’oferiment de substitució comportarà passar a l’últim 
de la llista. 

Rebutjar 5 vegades l’oferiment laboral pot comportar deixar de formar part 
de la borsa. 
 Renunciar al contracte vigent de forma unilateral pot comportar deixar de  

formar part de la borsa. 
Quarta: Durada 

La borsa de substituts tindrà una durada no determinada a priori. Prevaldrà 
fins que s’hagi de fer una nova convocatòria per esgotament de la mateixa 
o per altres requisits normatius. S’entendrà esgotada quan el seu número 

de persones adscrites,  sense contracte vigent amb Garrofers sigui inferior a 
sis. 

 
Cinquena: Funcions a desenvolupar  
Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball d’auxiliar tècnic 

educatiu són: 
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 Donar atenció i cura global a la persona  resident per tal d’assegurar 
una bona qualitat de vida. 

 Atendre als residents des d’una perspectiva holística, tenint cura de: 
o Necessitats fisiològiques 

o Necessitats socials 
o Necessitats afectives 
o Necessitats  cognitives 

 Participar en les reunions d’equip interdisciplinàries. 
 Col·laborar en l’elaboració dels programes de suport individuals 

interdisciplinaris. 
 Col·laborar en la planificació del programa general d’intervenció. 
 Desenvolupar les activitats planificades. 

 Mantenir relacions amb familiars i tutors per desenvolupar un treball 
coordinat. 

Que les tasques associades a les funcions són: 
 Realització de cures d’higiene bàsiques i descans o foment (si 

procedeix) de l’autonomia del resident en aquesta àrea. 

 Suport a l’alimentació o foment  (si procedeix) de l’autonomia en 
aquesta àrea. 

 Administració de medicació i cures bàsiques pautades pel cos 
d’infermeria. 

 Disseny d’objectius d’intervenció de l’àrea psicopedagògica. 

 Implementació, seguiment i avaluació d’aquests objectius. 
 Col·laborar en la realització de programacions d’activitats d’ajust 

personal, oci, i socialització participant activament en: 
o Identificació de necessitats. 
o Disseny d’objectius. 

o Disseny de la implementació de l’activitat (cronograma, espais, 
materials, participants i recursos personals). 

o Establiment de mecanismes i variables d’avaluació. 
o Avaluació de l’activitat i reajustament si cal de la mateixa. 

 Mantenir al dia la documentació personal i registres vinculats a les 

àrees. 
 Lectura i seguiment dels protocols referits a les àrees d’intervenció. 

 Treball en equip interdisciplinar mitjançant reunions d’equip, reunions 
de coordinació i intercanvis diaris d’informació. 

 Coordinacions amb famílies i tutors segons els diferents canals 
establerts. 

 Totes les tasques derivades del manteniment de lloc de treball en 

condicions d’ordre, neteja i funcionalitat. 
 

Sisena: Requisits dels/de les aspirants 
A més dels requisits generals detallats a l’apartat 2.1.1. de les  bases 
generals, 2a, els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits 

específics:  
1. TITULACIÓ 
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Per accedir a  formar part a la borsa de treball a la categoria professional 
d’ATE és requisit estar en possessió d’almenys un dels següents títols o 

certificats: 

 

 
2. LLENGUA 

Els aspirants hauran d’acreditar tenir el següent nivell de llengua: 

a) Llengua catalana: Nivell  B de la llengua catalana  o equivalent, de 
coneixements de llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de 

Català. 
b) Llengua castellana: Nivell superior (pels/per les aspirants que no 

tinguin la nacionalitat espanyola).  

 

1. Tècnic en atenció  a persones en situació de dependència (o títol equivalent de tècnic  en atenció 

sociosanitària).   1 

    Tècnic en cures auxiliar d’infermeria (o equivalents tècnic auxiliar de clínica, tècnic auxiliar de psiquiatria i 

tècnic auxiliar d’infermeria). 2 

    Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials  

    Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones  en domicili. 

 

2.ALTRES TITULACIONS SEMPRE QUE ES PUGUI DEMOSTRAR EXPERIÈNCIA SUFICIENT  EN 

L’ÀMBIT ABANS DE DESEMBRE DEL 2017, SEGONS NORMATIVA REGULADORA AL RESPECTE. 

- Títol de tècnic/a en integració social ( vàlid  a tot l’Estat espanyol) 

- Títol de tècnic/a en integració social – adaptació en intervenció sociosanitària (vàlid  a  l’Estat 

espanyol) 

- Títol tècnic especialista de disminuïts psíquics (vàlid a Catalunya)  

- Certificat  d’acreditació de competències corresponent al títol d’atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials (vàlid a Catalunya)  

- Certificat de validació de crèdits corresponents al títol de tècnic/a en atenció sociosanitària (Cr01, 

Cr02, Cr03, Cr04, Cr05 i Cr06) (Vàlid a Catalunya) 

- El certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponents al títol de tècnic/a 

en atenció a persones en situació de dependència (MP1, MP2, MP3, MP4) (vàlid a Catalunya) 

- Certificat d’acreditació de competències corresponent als certificats de professionalitat d’atenció 

sociosanitària a persones dependents en institucions socials (vàlid a tot l’Estat espanyol) 

- Certificat d’habilitació excepcional per a persones d’edat igual o superior als 55 anys a 31 de 

desembre del 2015 emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (vàlid a tot l’Estat 

espanyol) 

 

3.QUAN ES PUGUI ACREDITAR DOS ANYS O MES D’EXPERIÈNCIA EN LA QUALIFICACIÓ 

PROFESSIONAL D’ATE ( VÀLID A CATALUNYA) 

- Formació professional de primer grau: títol de tècnic/a auxiliar de psiquiatria.  

- Formació professional de segon grau: títol de tècnic/a especialista d’assistència geriàtrica, títol de 

tècnic/a especialista en assistència psiquiàtrica. 

- Diplomatura/grau de:  infermeria, fisioteràpia, de teràpia ocupacional,  treball social, educació social 

i mestre d’educació especial  

- Llicenciatura/grau en pedagogia terapèutica, llicenciatura/grau en psicologia.  
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Setena: Forma i termini de presentació de sol·licituds  
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en 

model normalitzat, què és pot sol·licitar a la secretaria de la Fundació Els 
Garrofers o bé descarregar-ho a través de la pàgina web 

www.canetdemar.cat, degudament complimentat, a: 
 La seu de la Fundació Els Garrofers: C/ Josep Baró 32 - Canet de Mar. 

 Horari de presentació de sol·licituds:  

 dilluns, dimarts i dijous: de 9:30 a 13 hores i de 14:30 a 16 hores. 
Dimecres i divendres de 11:30 a 13:00 i de 14:30 a 17:30  

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar 
des de l’endemà de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província.  

Vuitena: Tribunal qualificador 
President: Director/a del Campus la Fundació Els Garrofers. 

Vocals: Psicopedagog/a / psicòleg/a de la Fundació Els Garrofers. 
 Infermer/a de la Fundació Els Garrofers. 
 Un/a representant de l’Ajuntament a designar pel mateix. 

Secretària: Un/a persona del departament d’administració. 
Novena: Procés selectiu  

El sistema selectiu serà el de concurs – oposició. 
La informació sobre el desenvolupament del concurs - oposició estarà 
penjada al taulell d’anuncis de la Fundació Els Garrofers, al taulell d’anuncis 

de l’Ajuntament de Canet de Mar i al link que podreu trobar a través de la 
pàgina web www.canetdemar.cat. 

 
1) ACREDITACIÓ IDIOMA 
Aquelles persones que no puguin acreditar l’idioma, tal i com recullen les 

bases generals de la Fundació al seu punt 2.1.1., hauran de passar una o 
les dues proves següents segons el cas. Aquestes proves tenen caràcter 

eliminatori. 
i) Coneixement de la llengua catalana  

Consistirà en la realització d’exercicis de coneixement gramaticals, de 

comprensió escrita i oral, que acreditin el coneixement de la llengua 
catalana, adaptat al nivell B d’acord amb els criteris emprats per la 

Secretaria de Política lingüística de la Generalitat de Catalunya.  
La qualificació d’aquest exercici serà d’Apte/a o No Apte/a.  

ii) Coneixement de la llengua castellana 

Consistirà, pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, 
en la realització d’un exercici que consistirà en la redacció de un text de 100 

paraules en el termini màxim de 20 minuts i mantenir una conversa amb 
membres del tribunal durant el termini màxim de 10 minuts i, si s’escau, 

amb els/les assessors/es especialistes que aquest designi.  
La qualificació d’aquest exercici serà d’Apte/a o No Apte/a.  
2) FASE D’OPOSICIÓ 

a) CAS PRÀCTIC. 

http://www.canetdemar.cat/
http://www.canetdemar.cat/
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El dia i lloc establerts els i les aspirants hauran de resoldre per escrit  el 
cas/sos pràctic/s vinculat/s amb les tasques i funcions del lloc a cobrir. 

Posteriorment, durant la fase d’entrevista, el tribunal podrà preguntar els 
dubtes que tinguin sobre les respostes dels aspirants. 
 

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 10 punts i representarà un 

20% de la puntuació global. 
3) FASE ENTREVISTA PERSONAL 

Los candidats seran citats a entrevista personal per valorar aspectes 
transversals  al lloc de treball. 
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 10 punts i representarà un 

20% de la puntuació global. 
4) FASE CONCURS: Valoració de mèrits.  

 

 
La puntuació màxima acreditable per mèrits serà de 10 punts, representarà 

un 20% de la puntuació total. 
 
 

 

  PUNTS 
PUNTUACI

Ó MÀXIMA 

FORMACIÓ 

REQUERIDA 

Si s’acredita un títol oficial en tècnic, segons el punt 1 1 

1.5 

Si s’acredita  un certificat, acreditació o altres títols recollits a 

l’apartat 2.TITULACIÓ, 
0.5 

Si  es demostra experiència i estar en possessió d’alguns dels 

títols recollits en el punt 3. 

Segona titulació oficial  vinculada amb l’àrea sanitària o 

educativa. 
1 

FORMACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA 

1) Àmbit de salut. 

0’1 punts 

per cada 

30 hores 

de 

formació 

per curs 

2 

2) Àmbit diversitat funcional 

3)   Àmbit educatiu. 

3) Àmbit temps lliure Oci. 

4) Àmbit noves tecnologies 

5)  Àmbit de tallers i habilitats pràctiques per a la realització 

d’activitats socioeducatives. 

EXPERIÈNCIA 

1) En el mateix lloc de treball (Auxiliar tècnic educatiu (o 

equivalent) a residència o llar i  amb la mateixa tipologia de 

persones ateses (persones amb diversitat funcional amb 

necessitats de suport extens i generalitzat). 

0’1 punt 

per mes 

treballat 

3 

2) Amb el mateix lloc de treball (Auxiliar tècnic educatiu (o 

equivalent)) però amb altres tipologies de persones ateses. 

De 0’025 

per mes 

treballat 

0.5 

 

3) Amb la mateixa tipologia de persones ateses (persones amb 

diversitat funcional), però amb altres serveis (centres 

ocupacionals, escoles, centres especials de treball, esplais, etc. 

De 0’05 

per mes 

treballat 

1.5 

CONDUCCIÓ 1) Estar en possessió del carnet de conduir B1. 1.5 1.5 
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Novena: Fase de formació teòric – pràctic: 
S’establirà un període màxim total de 30 dies de formació (dins del campus 

residencial i organitzada per la mateixa fundació) per al còmput total dels 
30 aspirants preseleccionats, que de forma individual consistirà en un 
període de 20 hores aglutinades en setmanes naturals. Aquest període 

inclourà: 
 Formació teòrica en el marc concret de l’atenció residencial a 

persones amb diversitat funcional 
 Formació teòrica en el marc dels protocols i procediments propis del 

funcionament dels serveis residencials de la Fundació els Garrofers. 

 Formació pràctica en atenció directa als residents. 

Aquest període respondrà a un calendari planificat i notificat amb una 

setmana d’antelació a tots els aspirants que hagin arribat a aquesta fase, 
segons el varem publicat i amb un màxim 30. 
Aquesta fase té caràcter eliminatori segons l’avaluació d’Apte/ No Apte que 

dictaminarà el tribunal segons les avaluacions realitzades . 
En el cas de resultar Apte, la puntuació màxima serà de 10 punts i 

representarà un 40% de la puntuació final. 
Les persones que acreditin haver estat treballant o fent substitucions amb 
anterioritat en un temps mínim de 100 hores al Campus Residencial de la 

Fundació Els Garrofers estaran exempts de realitzar el període de formació 
pràctica i teòrica.  

 
QUADRE RESUM PUNTUACIONS MÀXIMES PER FASES 

 
FASE 

PORCENTATGE DE 
VALOR DINS DE LA 
PROCÉS  

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA DIRECTA 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 
PERCENTUADA 

CONCURS MÈRITS 20% 10 2 

OPOSICIÓ CAS PRÀCTIC 20 % 10 2 

ENTREVISTA 20% 10 2 

FORMACIÓ TEÒRICO – 
PRÀCTICA 

40% 10 4 

   TOTAL 10 

 
 

 
 

 
Desena:  Documentació que cal presentar en el moment de fer la 
instància: 

 Instància degudament emplenada (facilitada per la Fundació). 
 Fotocopia compulsada (o fotocòpia i original) del DNI. 

 Fotocòpia compulsada (o fotocòpia i original) del títol acadèmic 
requerit. 
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 Fotocòpia compulsada  (o original i fotocòpia) de títols oficials i 
formació complementària que  s’al·lega. 

 Documentació que acrediti estar en possessió dels nivells de llengua 
catalana i castellana (si cal). 

 Quadrant de mèrits al·legats degudament emplenat (facilitat per la 
fundació) 

 Certificat de vida laboral, així com els contractes de treball o 

certificats corresponents que acreditin el desenvolupament de 
funcions en la categoria d’ATE.  

 Currículum VITAE. 
 Dues fotografies.  
 Certificat mèdic on consti que la persona està capacitada per 

desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball.1 
 Certificat d’estar exempt de delictes sexuals. 2 

 En el cas que s’hagi presentat aquesta documentació a la 
convocatòria del 2019 no caldrà tornar-la a presentar, excepte 
aquella que   l’aspirant vulgui que sigui revisada a efecte de mèrits. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                       
1 Aquest certificat s’haurà d’entregar un cop publicades les llistes definitives d’admesos a la borsa de substituts.  
2 Aquest certificat s’haurà d’entregar abans de començar  el període de formació  teòrico – pràctica.  



 

Pàgina 8 de 8 

 
C/ Josep Baró, 32 – Urbanització el Grau – 08360 Canet de Mar 

 Tel. 93 795 63 08 – Fax: 93 795 49 61 
info@fundacioelsgarrofers.org 

 

 


