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Mesures de prevenció que han de seguir les persones aspirants que es presenten al 
procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 
places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del 
Departament d'Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020).

Mesures generals 

1. Les persones aspirants han de complir totes les mesures de prevenció que indiqui l’Òrgan
Tècnic de Selecció, així com les mesures específiques pel desenvolupament del procés 
establertes en aquest document. 

2. L’ús de la mascareta és obligatori. Les persones aspirants han de dur la seva mascareta, 
que haurà de ser de tipus quirúrgic, FFP o higièniques homologades. No es permetran 
mascaretes de tipus casolà.

La Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció 
per SARS-CoV-2 (publicada en el DOGC núm. 8158 de 19.6.2020), estableix les excepcions 
en relació amb l’obligatorietat de l´ús de la mascareta. L’ús obligatori de la mascareta no serà 
exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que 
pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de 
discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé 
presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. En cas de donar-se 
aquesta circumstància, s’haurà d’acreditar per informe d’un facultatiu que ho prescrigui, i que 
es lliurarà abans de l’entrada a l’edifici, mantenint sempre una distància de seguretat superior 
als dos metres. 

3. L’accés de les persones participants a les aules dels diferents edificis de realització de la 
prova serà controlat i seqüenciat per personal de l’organització amb l’objectiu d’evitar 
aglomeracions i respectar la distància de seguretat.

La Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny indica que la distància física interpersonal de 
seguretat s'estableix en 1,5m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2

per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l'activitat valors més restrictius. Per 
tant s’ha de mantenir sempre la distància de seguretat de 1,5m mentre la persona aspirant 
espera el seu torn per entrar a l’edifici i per accedir a l’aula i han de fer ús correctament, en tot 
moment, de la mascareta. 

S’establiran els circuits de sentit únic d’entrada i sortida als edificis i d’accés a les aules on es 
desenvoluparà la prova. Les zones d’espera i els circuits d’accés estaran visiblement 
senyalitzats i el personal de l’organització donarà indicacions a les persones aspirants en 
relació al compliment de les mesures de protecció (mascareta i distància interpersonal de 
seguretat).

Així mateix, totes els espais estaran desinfectats i netejats i disposen de ventilació complint 
amb els protocols establerts. A les aules i als espais comuns estan senyalitzats els sentits de 
circulació, els seients permesos per mantenir la distància de seguretat i els aforaments 
màxims.
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4. S’han d’utilitzar les escales. Davant de qualsevol eventualitat caldrà adreçar-se al personal 
de l’organització.

5. La persona aspirant haurà de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans 
d’accedir a l’aula i en abandonar-la. Quan s’abandoni l’aula, no es pot romandre pels 
passadissos i s’han de mantenir sempre les distàncies de seguretat.

6. S’ha d’evitar la salutació amb proximitat i el contacte físic. 

7. Les persones aspirants hauran de dipositar els seus objectes personals (motxilles, mòbil i 
altres) a sota la cadira.

8. És molt important no retirar-se la mascareta en cas de tossir o esternudar. 

9. S’ha d’evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca amb les mans. 

10. Qualsevol deixalla d’higiene personal –especialment, els mocadors d’un sol ús- s’ha de 
llençar als contenidors habilitats.

Instruccions específiques per al desenvolupament de les proves

1. S’han de respectar els trajectes d’entrada i sortida a cada aula i espais d’accés, evitant en 
tot moment creuaments o acumulacions. Els recorreguts simultanis seran sempre en sentit 
únic. Es caminarà pel lateral dret en passadissos i escales. 

2. En el moment d’accedir a l’aula, les persones aspirants hauran d’haver-se desinfectat les 
mans amb el gel hidroalcohòlic que trobaran als espais comuns de l’edifici. Les persones 
aspirants hauran de portar emplenada i signada una declaració responsable en la qual
s’acrediti que coneixen i accepten les mesures de salut pública i seguretat vigents i que no 
concorren motius de salut que puguin impedir la seva participació en la realització de la prova. 
Aquesta declaració figura a l’annex com a model 1. 

3. La base 9.1.2 de l‘Annex 1 de la Resolució EDU/1562/2020, d'1 de juliol, de convocatòria 
del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 
places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del 
Departament d'Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020) disposa que les 
persones aspirants que no compareguin a les proves i als exercicis el dia i hora assenyalats, 
llevat dels casos de força major lliurement apreciats per l'Òrgan Tècnic de Selecció, seran
excloses de l'oposició i, consegüentment, del procés selectiu i perdran tots els seus drets en 
aquesta convocatòria. 

Les persones aspirants que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, els que tinguin 
la malaltia diagnosticada i que no hagin finalitzat el període d’aïllament o els que es trobin en 
període de quarantena domiciliària per haver estat en contacte estret amb alguna persona 
amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19, d’acord amb les indicacions de les autoritats 
sanitàries, NO podran realitzar les proves. En aquest cas, la persona aspirant ha de presentar 
la declaració responsable, que figura a l’annex com a model 2, per la qual manifesta que 
concorren motius de salut que li impedeixen la seva intervenció en la data en què ha estat 
citada. 



3

Les aspirants embarassades, a les quals coincideixi la data de realització de la prova amb la 
data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi 
assistir a la prova el dia de la seva realització, poden sol·licitar l’ajornament de la prova,
mitjançant la declaració responsable que figura a l’annex com a model 3, adjuntant-hi el 
justificant mèdic corresponent.

Les circumstàncies exposades en els dos paràgrafs anteriors han de ser acreditades
documentalment, mitjançant informe del facultatiu que ho hagi prescrit, dins dels tres dies 
hàbils següents a la data en què s’ha de realitzar la prova. Tant la declaració responsable com 
el justificant mèdic s’han de presentar davant l’Òrgan Tècnic de Selecció mitjançant petició 
genèrica a través del següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-
generica seguint les instruccions que consten a 
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-
acces/educacio-infantil/peticio-generica.pdf

L’Òrgan Tècnic de Selecció ha de fixar la nova data de realització d’aquesta prova de manera 
que l’ajornament no menyscabi els drets de les altres persones aspirants. En tot cas, la prova 
s'ha de realitzar abans de la publicació de les puntuacions de la prova a la qual no han pogut 
assistir.

4. Per agilitar l’entrada a les aules, la persona aspirant ha de presentar el document 
d’identificació (DNI, NIE o passaport), que mostrarà però no lliurarà. La persona aspirant 
dipositarà la declaració establerta a l’apartat 2 on ho indiqui la persona de l’organització. En 
aquest moment, en cas que la persona de l’organització ho requereixi, la persona aspirant 
s’ha de retirar la mascareta un instant per permetre la seva identificació, mantenint la distància 
de seguretat.

5. Les persones aspirants seran distribuïdes en les aules per ordre alfabètic començant per la 
lletra M, de conformitat amb la Resolució PDA/3346/2020, de 17 de desembre, per la qual es 
dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones 
aspirants en els processos selectius de l'any 2021. (DOGC núm. 8301 - de 22 de desembre 
de 2020), i accediran a cada aula, pel circuit de sentit únic establert, en fileres que permetin 
mantenir la distància interpersonal de seguretat.

6. Es donaran instruccions perquè les persones aspirants, a mesura que accedeixin a l’aula, 
ocupin les taules disponibles, completant les files i començant per les que es troben més 
llunyanes a la porta d’entrada. 

7. Un cop dins l’aula, es restringiran les sortides i entrades a les que siguin imprescindibles. 
En aquest cas, es mantindrà a l’entrar i sortir la distància de seguretat, i en tot moment cal 
recordar l’obligatorietat de l’ús de mascareta. 

8. Durant la realització de la prova, l’ús de la mascareta és obligatori en qualsevol cas (a 
excepció de les persones a les que fa esment l’apartat 2 de les Mesures Generals) i tant les 
persones aspirants com el personal col·laborador n’ha de fer un ús correcte en tot moment.

9. No està permès menjar ni beure durant la realització de les proves. Només es permetrà 
disposar d’una ampolleta d’aigua i, en cas de necessitat, caldrà retirar-se la mascareta només 
durant el temps imprescindible per beure’n.
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10. Per raons d’higiene i seguretat, la persona aspirant ha de fer ús de la mateixa taula i cadira 
durant tota la jornada de realització de la prova i fer ús de la mascareta en tot moment. 

11.En el supòsit dels aspirants que d’acord amb la llista definitiva de persones admeses tenen 
autoritzades adaptacions per a la realització de la prova, de conformitat amb la base 5 de la 
Resolució de convocatòria EDU/1562/2020, d’1 de juliol, l’Òrgan Tècnic de Selecció garantirà 
que es prenguin les mesures establertes en els corresponents dictàmens.

12. Les persones aspirants han de portar bolígraf amb tinta de color negre. No es facilitarà 
material per part de l’organització.

13. Una vegada iniciada la prova, no es permetrà a cap persona aspirant sortir de l’aula fins 
que no hagin transcorregut 15 minuts des del moment fixat per a l’inici de la prova. Així mateix 
quan faltin 10 minuts per finalitzar cada exercici tampoc es permetrà a cap persona aspirant 
sortir de l’aula.

14. Les aspirants amb fills lactants podran comunicar al personal responsable de l’aula, abans 
de l'inici de la prova, la necessitat d'interrompre-la durant el temps imprescindible per 
l'alletament d’acord amb la base 8.3.10 de l’annex 1 de la convocatòria. Podran exercir aquest 
dret en un espai habilitat a l'efecte i el temps que hi romanguin s'afegirà al temps establert per 
a la realització de la prova.

15. El lliurament i recollida de la documentació es realitzarà per part del personal responsable
de l’aula, que haurà d’utilitzar solució hidroalcohòlica abans i després de fer-ho.

16. En cap cas les persones aspirants intercanviaran material o documentació entre elles.

17. Quan finalitzi la prova les persones aspirants deixaran el material sobre la taula i sortiran
de l’aula. Per facilitar i mantenir la distància de seguretat una vegada finalitzada la prova, 
començaran a sortir les persones aspirants que ocupen les primeres taules properes a la porta 
d’entrada per ordre rigorós i per tal d’evitar creuaments. Les portes d’entrada a l’edifici han de 
romandre obertes per facilitar-ne l’accés i l’evacuació.

18. Les persones aspirants que no compleixin amb les mesures de protecció establertes,
poden ser automàticament excloses de la convocatòria. L’Òrgan Tècnic de Selecció exclourà 
automàticament de la convocatòria les persones participants que durant el transcurs de la 
prova tinguin conductes contràries a la bona fe o orientades a desvirtuar els principis d'equitat 
i igualtat, o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de la convocatòria.


