Exp.: 2022/001535
Procés selectiu: 2 educadors/es llar d’infants (promoció interna)
Primer exercici: prova pràctica
Data: 29/06/2022

CAS PRÀCTIC 1

Ets l’educadora encarregada d’exposar a tot l’equip docent quins són els criteris
d’intervenció davant d’un cicle avaluatiu a la llar.

a) Quins criteris has tingut en compte en el procés de recollida i d’anàlisi de la informació
d’acord amb el currículum d’avaluació de primer cicle d’educació infantil.
b) De les fases del procés, posa un exemple de cadascuna per tal de comentar-ho a la
reunió d’equip.
Resposta:
Document «Currículum d’avaluació de primer cicle d’educació infantil».

CAS PRÀCTIC 2

Ets la tutora d’una aula de 2-3 anys.
Quins punts has de tenir en compte a l’hora de planificar la incorporació a la llar d’infants
dels teus alumnes?
Posa alguns exemples de cadascun d’aquests punts.
Resposta:
1. Ritme incorporació (quins, quan, durant quant temps, amb qui) i el rol que hi juguen els
adults.
2. Els primers contactes amb les famílies.
3. L’acollida de cada infant i la seva família (el dia d’inici, si l’acompanyarà durant l’acollida,
etc.).
4. L’espai-classe, objectes, materials i joguines.
5. L’atenció individualitzada de cada infant.
6. Les activitats que es proposaran.
7. El temps per observar el procés que segueix cada infant.
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El segon exercici és obligatori i eliminatori i passen a realitzar-lo les aspirants que han
superat el primer.

Consisteix en desenvolupar per escrit, durant el període màxim que determini el tribunal,
que en aquest cas, estableix en 1 hora, dos casos pràctics sobre temes relacionats en la
part específica del temari de l’Annex I de les bases (temes 12 a 40) proposats pel tribunal.

En aquest exercici es valora la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions i
del coneixement i l’aplicació adequada de la normativa vigent.

Té una puntuació màxima de 20 punts. Cada cas pràctic es puntuarà fins a un màxim de 10
punts. Els aspirants que no assoleixin un mínim de 5 punts en cada cas pràctic seran
eliminats.

