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Administració Local

2017-01506
Ajuntament de Constantí

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2017, s’aprovaren les bases i la convocatòria per 
la formació de borsa del lloc de treball de tècnic auxiliar de llar d’infants, de la plantilla de personal laboral de 
l’Ajuntament de Constantí, o bé cobrir possibles substitucions per baixes, vacances o necessitats del servei.

S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:

BASES QUE HAN DE REGIR LA FORMACIÓ DE LA BORSA DE, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN 
LLIURE, BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR D’EDUCADOR/A DE LLAR D’INFANTS, EN RÈGIM TEMPORAL 
INTERÍ, DE L’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ. 

Base 1a.- Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen per objecte iniciar expedient de selecció, per a la creació d’una borsa de treball per a poder 
proveir amb caràcter laboral temporal places d’auxiliar d’educador de llar d’infants, de conformitat amb la plantilla 
del personal laboral de l’Ajuntament de Constantí, l’article 94 del Reglament del personal al servei de les entitats 
locals i l’art. 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat.

Base 2a.- Lloc de treball
Denominació de la plaça: Auxiliar llar d’infants
Règim jurídic: laboral
Caràcter: temporal o interí
Categoria: tècnic auxiliar
Sistema selectiu: concurs-oposició

Base 3a. Funcions genèriques del lloc de treball.
Seran tasques genèriques:
-  Seguir les pautes pedagògiques de l’equip d’educadors/es i de la direcció del centre.
-  Ajudar en general a l’organització de totes les tasques que es portin a terme a la llar d’infants de cura i atenció 

als infants. Així mateix preparar amb cura tot el material per a les activitats i donar suport a les tasques de 
programació.

-  Col·laborar amb les tutores de grup a fer les observacions dels nens i el seguiment educatiu.
-  Seguir les pautes fi xades pel Centre en matèria educativa, i no prendre cap iniciativa sense la consulta a les 

educadores o a direcció.

Base 4a- Requisits generals 
Per a ser admès a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de complir amb anterioritat a 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de 
la Unió Europea o d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i 
ratifi cats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, en conformitat amb la Llei 17/1993, de 23 
de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta d’estats membres 
de la Comunitat Europea. Els nacionals d’altres estats han d’acreditar un coneixement adequat del castellà.
Haver complert 16 anys d’edat i no excedir de l’edat establerta com a màxima de jubilació forçosa legal per a l’accés 
a l’ocupació pública.
c) Posseir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques 
o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta 
o especial per a l’exercici de funcions públiques.
e) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre i la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, del Parlament de Catalunya, que es refereixen al personal al servei de les 
administracions públiques.
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f) Estar en possessió del Títol de Tècnic auxiliar en llar d’infants o equivalent. En cas de titulacions obtingudes a 
l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb 
la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers. L’equivalència de la titulació 
haurà de ser acreditada per l’aspirant.
g) Tenir coneixements de llengua catalana de nivell C. Quedaran exempts de realitzar la prova de català els aspirants 
que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certifi cat de nivell de 
sufi ciència de català (C), de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o 
superior.
h) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements de castellà, si no 
n’acredita el coneixement, l’aspirant haurà de realitzar un exercici que consistirà en una redacció, sobre un tema 
que proposi el tribunal, d’un text de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del 
tribunal. 

Base 5a.- Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament, dins 
el termini improrrogable de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicaci al BOPT, i s’han d’adreçar al 
president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les sol·licituds presentades en les ofi cines de Correus s’han de lliurar en aquestes dependències abans de la 
fi nalització del termini de presentació de sol·licituds, en un sobre obert, per tal de ser datades i segellades pel 
funcionari de Correus.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
- Fotocòpia compulsada del DNI.
- Fotocòpia compulsada del títol exigit.
- Currículum vitae.
- Documentació acreditativa dels mèrits que s’hagin al·legat (fotocòpies compulsades).
- Resguard original del pagament dels drets d’examen.
A la instància, els sol·licitants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la 
base quarta.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les 
dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació 
del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Base 6a.- Drets d’examen
Segons l’epígraf 7è, de l’article 7è, de l’ordenança fi scal núm. 6 de l’Ajuntament de Constantí s’estableix un import 
de 20€ per dret d’examen.
Estaran exempts del pagament dels drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de l’Ajuntament, les persones 
que estiguin en atur i no siguin perceptors de cap quantitat en concepte de subsidi.

Base 7a.- Admissió dels aspirants
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’alcaldia, en el termini màxim d’un mes, dictarà resolució i 
declararà aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es. 
En l’esmentada resolució es farà públic el llistat d’aspirants admesos/es i exclosos/es, la data, hora i lloc de la 
celebració de la primera prova del procés i la composició del tribunal qualifi cador. La publicació d’aquesta resolució 
es farà en el tauler d’anuncis electrònic i la seu electrònica de l’Ajuntament i es concedirà un termini de 10 dies hàbils, 
a comptar de l’endemà de la seva publicació, per a formular esmenes i possibles reclamacions. Si no es presenten 
reclamacions, es considerarà elevada a defi nitiva la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es sense necessitat 
de nova publicació. En cas que se’n produeixin, l’alcaldia resoldrà estimarles o desestimar-les en el termini màxim 
d’un mes, a comptar de la fi nalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
dictat resolució, les al·legacions es consideraran desestimades. En el supòsit d’instàncies defectuoses, es requerirà 
a la persona interessada perquè ho esmeni en termini de 10 dies hàbils, quedant, si no ho fa, exclosa de la llista 
d’admesos/es i s’arxivarà la seva petició, amb els efectes i d’acord amb el procediment previst a l’article 21 de la 
Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre. 
Si el Tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la 
convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu, podrà proposar, amb audiència prèvia de l’interessat/da, 
la seva exclusió i, si s’escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats 
comprovades als efectes pertinents.
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Base 8a.- Tribunal Qualifi cador
Sempre que sigui possible es regirà pel que disposa l’art. 60 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pel que fa a la constitució del Tribunal qualifi cador que 
estarà format per les persones següents:
PRESIDENT:
Titular: El Secretari de l’Ajuntament de Constantí
Suplent: Un funcionari/a de l’Ajuntament de Constantí
VOCALS: 
Titular/Suplent: Una educadora de la Llar d’Intants Muncipal
Titular/suplent: Un/a educadora d’una Administració Local amb Llar d’Infants Municipal
Titular/Suplent: Un tècnic nomenat pel Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.
Titular/Suplent: Un tècnic nomenat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
SECRETARI: Titular/Suplent: Un funcionari/a de l’Ajuntament de Constantí
Es designaran el mateix nombre de suplents que els titulars hi hagin i actuaran els uns o els altres indistintament. 
La totalitat dels membres haurà de posseir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a l’ingrés en el cos o 
escala de la plaça que es convoca. 
El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars 
o suplents, essent necessària la presència del president/a i del secretari/ària. Les decisions s’hauran d’adoptar 
per majoria dels membres del Tribunal i, en cas d’empat, resoldrà el vot del president/a, que serà de qualitat. Tots 
actuaran amb veu i vot, excepte el secretari/ària que ho farà únicament amb veu. 
Quan concorrin les circumstàncies previstes a l’article 24 de la Llei estatal 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, els aspirants podran formular recusació contra els membres del Tribunal. El Tribunal pot disposar 
la incorporació da les seves tasques de persones tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, les 
quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del Tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin, 
relatives a les matèries de la seva competència. El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin 
i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases. 
Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, el 
tribunal qualifi cador es classifi ca en la categoria primera. 

Base 9a.- Inici i desenvolupament del procés
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI/NIE. Només hi ha una convocatòria per 
a cada exercici. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats per cadascun dels exercicis 
decauran en els seus drets.
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació de l’altra, de manera que en 
un mateix dia es podrà portar a terme més d’una prova.
La fase d’oposició consistirà en la realització dels següents exercicis obligatoris i eliminatoris:
Prova de coneixements de català: Consisteix en la realització d’exercici de coneixements de sufi ciència de la llengua 
catalana (expressió escrita, comprensió lectora, expressió oral, gramàtica i vocabulari), corresponent al nivell C1. 
La qualifi cació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, quedant aquests darrers eliminats del procés selectiu.
La durada màxima s’estableix en 3 hores aproximadament. Queden exempts de realitzar aquesta els aspirants que 
acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certifi cat de sufi ciència de 
coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a l’anterior nivell C) expedit per la Secretaria de Política 
Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística) o un dels altres títols, diplomes i certifi cats que són 
considerats equivalents (Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i 
s’actualitzen els títols, diplomes i certifi cats equivalents als certifi cats de coneixements de català de la Secretaria de 
Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística), modifi cada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 
d’abril), d’acord amb el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els 
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, o 
un certifi cat de nivell superior de coneixements de català. 
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que, en algun procés de selecció per a 
l’accés a la condició de funcionari/ària públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua 
catalana del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti 
aquesta circumstància. Per realitzar aquestes proves, el Tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en normalització lingüística. 
b) Prova de coneixements de llengua espanyola: Els coneixements de la llengua espanyola s’hauran d’acreditar per 
aquells/elles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. La prova de coneixements de la llengua espanyola 
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consistirà en mantenir una conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera que 
quedi demostrat un domini sufi cient de l’idioma per part de l’aspirant. 
Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants provinent d’un Estat diferent a l’Estat espanyol que tingui 
com a llengua ofi cial l’idioma espanyol o que hagin presentat, juntament amb la instància sol·licitant prendre part en 
el procés de selecció, fotocòpia compulsada d’algun dels documents següents: 
-  Certifi cat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l’Estat espanyol.
-  Diploma de nivell superior d’espanyol C2 (Reial Decret 1137/2002) o equivalent, o certifi cació acadèmica que 

acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 
-  Certifi cat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles ofi cials d’idiomes.
Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte. Ambdues són obligatòries i eliminatòries 
segons correspongui, tot quedant exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants que, no estant dintre d’un 
dels supòsits d’exempció degudament acreditats, no superin alguna d’aquestes dues proves de la primera fase. 
c) Prova teòrico pràctica sobre les tasques pròpies del lloc de treball
Aquest exercici consistirà en la realització d’un o varis supòsits pràctics proposats pel tribunal sobre temes relacionats 
amb les tasques pròpies del lloc de treball d’auxiliar de llar. Aquest exercici es qualifi carà de 0 a 30 punts, i per 
superar la prova caldrà obtenir un 15. Es valorarà la sistemàtica en el plantejament, els coneixement i la formulació 
de conclusions. El temps màxim per realizar aquesta prova serà de 90 minuts
Cada aspirant quedarà citat per donar lectura al seu exercici i el tribunal podrà demanar els aclariments que consideri 
oportuns, durant el termini màxim de 10 minuts

Base 10a.- Mèrits
La valoració de mèrits es farà a aquells aspirants que hagin superat les diferents proves del procediment i siguin 
declarats aptes en el coneixement de la llengua catalana.
El conjunt dels mèrits tindrà una puntuació de fi ns a 10 punts. Es valoraran els mèrits al·legats i acreditats 
documentalment pels aspirants, d’acord amb el barem següent:
a) Experiència professional. Es valorarà fi ns a 5,5 punts com s’indica tot seguit:
a.1) en llars d’infants municipals, 0’20 punts per mes, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui, en 

serveis prestats com auxiliar infantil.
a.2) en llars d’infants privades, 0,10 punts per mes, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui, els 

serveis prestats com auxiliar infantil o superior.
La prestació de serveis s’acreditarà mitjançant certifi cat de la vida laboral emès per la seguretat social, així com amb 
fotocòpies de contractes, certifi cats de serveis o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa del servei.
b) Per titulació superior relacionada amb el lloc a cobrir. Fins a 1,5 punts.
En aquest apartat només puntuarà una titulació, essent sempre la de grau superior. S’acreditarà mitjançant títols 
ofi cials o homologats, fent constar el centre ofi cial emissor.
c) Formació (relacionada amb el lloc de treball), fi ns a 3 punts:
- fi ns a 10 hores a raó de 0,10 punts/curs.
- d’11 a 50 hores a raó de 0’20 punts/curs.
- de 51 a 100 hores a raó de 0’30 punts/curs.
- de 101 a cent 150 a raó de 0,40 punts/curs
- més de 151 hores a raó de 0’50 punts/curs.
Els cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament que s’al·leguin com a mèrits 
han de ser acreditats mitjançant títols ofi cials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com 
la duració en hores.
El Tribunal no podrà valorar els mèrits dels quals no s’hagi presentat acreditació documental en el termini de 
presentació d’instàncies.

Base 11a.- Qualifi cació fi nal, aprovació de la borsa de treball i proposta de contractació
Finalitzada la qualifi cació dels aspirants i un cop establerta la puntuació fi nal sumant les puntuacions de les fases 
d’oposició i concurs, el Tribunal publicarà al taulell d’anuncis i a la pàgina web de l’ajuntament la llista d’aprovats per 
ordre de puntuació i elevarà la relació a l’Alcalde, que aprovarà la creació de la borsa de treball on constarà l’ordre 
dels aspirants presentats de major a menor puntuació a efectes de poder facilitar la crida per ocupar les places 
vacants o de reforç que es puguin produir.
Quan un aspirant hagi de ser contractat, d’acord amb l’ordre establert a la borsa de treball, haurà de presentar a les 
dependències municipals, en el termini màxim de deu dies, la documentació acreditativa dels requisits a comptar 
des de la data que se’ls hi comuniqui la seva incorporació i hauran de signar el contracte.
Finalitzat el termini de presentació de documents, l’Alcaldia dictarà resolució de contractació laboral per ocupar la 
plaça temporalment. 



Divendres, 3 de març de 2017 - Número 44

5

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

7-
01

50
6

Base 12a.- Vigència de la borsa de treball
La borsa formada a partir d’aquest procés de selecció tindrà una vigència de 2 anys, a comptar de la data de 
signatura de la resolución de formació de la borsa de treball.
Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots del seus drets derivats de la superació del 
procés de selecció.

Base 13a.- Període de prova 
S’estableix un període de prova de 3 mesos per a l’aspirant seleccionat, a comptar de l’endemà de la data de 
contractació. Les possibles situacions d’incapacitat temporal no interrompran el còmput del període. Conclòs aquest 
període (o anteriorment en el cas que la persona no fos idònia per desenvolupar les funcions derivades del lloc de 
treball), la directora de la llar d’infants emetrà un informe respecte la superació del procés. 
En el cas que informi que la persona no és idònia, que s’emetrà en el termini de 2 dies hàbils, la persona contractada 
cessarà en el lloc de treball el primer dia hàbil següent sense cap dret a indemnització. I es procedirà a la contractació 
de l’aspirant següent de la llista proposta pel tribunal.

Base 14a.- Incidències i impugnacions 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords que calguin per garantir 
el funcionament correcte del procés selectiu. Contra les resolucions defi nitives i els actes de tràmit de l’alcaldia 
(delegables a la Junta de Govern Local), si aquests actes decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, 
determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets 
i interessos legítims, els interessats/ades podran interposar, d’acord amb l’article 123 de la Llei estatal 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, potestativament, recurs de 
reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notifi cació, davant de l’òrgan 
competent, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei estatal 29/1988, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l’endemà de 
la seva publicació o notifi cació, davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, d’acord amb el que preveu 
l’article 9 de la Llei esmentada. 
Contra les resolucions defi nitives i els actes de tràmit del Tribunal, si aquest últims decideixen directament o 
indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen 
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats/ades podran interposar, en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notifi cació, recurs d’alçada davant de l’òrgan 
competent. Igualment els interessats/ades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per 
a la seva defensa. Per la simple concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament 
aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les. 

Base 15a.- Legislació aplicable 
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases del règim local; el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; la Llei estatal 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública; els articles 282 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en 
un text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; el Decret 161/2002, de 11 de 
juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en els processos de selecció de personal i provisió 
de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Reial Decret 364/1995, 
de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament general d’ingrés del personal al servei de l’Administració General de 
l’Estat i de la provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris/àries de l’Administració de l’Estat; 
el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny sobre normes bàsiques i programes mínims a que hauran d’ajustar-se el 
procediment de selecció; Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei; Llei 39/2015, 
de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 
règim jurídic del sector pública; Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya; i altra normativa de referència 

ANNEX - TEMARI

1.  El desenvolupament de la personalitat: El desenvolupament afectiu dels infants fi ns els tres anys. Aportacions de 
diferents autors.

2. L’organització dels espais i el temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espacial i temporal. 
Hàbits i rutines quotidianes. Necessitats infantils primàries: Alimentació i nutrició. Activitat i descans. La higiene.
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3.  L’adaptació a l’escola bressol. Els hàbits a l’escola bressol. L’experimentació a l’escola bressol. 
4. Relació família-escola. Estratègies de participació i comunicació de les famílies. La coordinació amb la família per 

l’adquisició dels hàbits.
5.  Educació per a la salut. Prevenció d’accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció 

educativa.
6. El joc: el joc com a element metodològic. El joc com a element projectiu. El joc com a element creatiu. El joc com a 

eina d’aprenentatge. El joc com a element lúdic. El joc i el desenvolupament de l’infant: concepte i naturalesa del 
joc infantil. Característiques del joc infantil. La importància del joc en el desenvolupament infantil. La implicació 
del joc en la dimensió afectiva, social, cognitiva i sensomotora. La intervenció de l’educador en el joc dels infants. 
Tipus i classes de joc. Els jocs com a eina d’intervenció en l’entorn.

7.  L’expressió corporal. El gest i el moviment. L’expressió corporal com a ajuda en la construcció de la identitat i de 
l’autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques.

8. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i l’expressió. La 
comunicació no verbal.

Contra les presents bases, que posen fi  a la via administrativa, es pot interposar, alternativament, un recurs de 
reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, davant 
de Alcalde d’aquest Ajuntament de Constantí, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs 
contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona o, a la seva elecció, el que 
correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present 
anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar un recurs contenciós administratiu fi ns 
que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici de que 
pugui exercir qualsevol altre recurs que consideri pertinent.

Constantí, 21 de febrer de 2017
Alcalde,
Signatura: Oscar Sanchez Ibarra
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