
 

  

 

 

  

 

 

PROCÉS SELECCIÓ EDUCADOR/A SOCIAL PROCEDIMENT 

EXTRAORDINARI - 2020/327 

 

 

RESULTATS PRIMERA PROVA – EXERCICI PSICOTÈCNIC 

 

NÚM. 
REGISTRE 

DNI CATALÀ 
RESULTAT EXERCICI 

PSICOTÈCNIC 

1646-1875 ***360**J Exempt Apte 

1706 ***668**B  Exempt No apte 

1946-2714 ***509**B Exempt No apte 

2050 ***446**Z Exempt No presentat 

2051 ***211**E Exempt Apte 

2056 ***759**K Exempt No presentat 

2095 ***620**C Exempt No presentat 

2142 ***905**Z Exempt No presentat 

2216 ***685**D Exempt No presentat 

2265 ***552**C Exempt Apte 

2351 ***730**B Exempt No presentat 

2446 ***244**Y Exempt Apte 

2450 ***863**X Exempt No presentat 

2463 ***760**M Exempt Apte 

2503 ***729**P Exempt Apte 

2518 ***509**T Exempt No presentat 

2671 ***797**D Exempt No presentat 

2732 ***464**A Exempt No presentat 

2813 ***420**C Exempt Apte 

2829 ***208**H Exempt Apte 

2850 ***345**Y Exempt Apte 

2852 ***604**X Exempt Apte 

2887 ***693**L Exempt No presentat 

2895-3007 ***596**Z Exempt No presentat 

2902 ***200**S Exempt No presentat 

2971 ***773**H Exempt Apte 

2973 ***162**M Exempt No presentat 

 

 

Es convoca les persones aspirants que han superat aquesta prova amb el resultat d’APTE, el 

divendres, 30 de novembre de 2020, a les 09:30 hores, a l’edifici Xifré, c/Auterive, s/n, 

d’Arenys de Mar, per a realitzar les següents proves, de caràcter obligatori i eliminatori: 

 



 

  

 

 

  

Primera prova: prova de coneixements teòrics generals i específics. Aquesta prova es 

puntuarà entre 0 i 5 punts i quedaran eliminades les persones aspirants que obtinguin una 

qualificació inferior a 2,5 punts. 

 

Criteris de puntuació per a aquesta prova: cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta 

de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor (1 

punt). Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta 

(-0,25 punt). Les respostes en blanc no restaran puntuació (0 punt). 

 

Segona prova:  prova de coneixements pràctics sobre les funcions del lloc de 

treball. Les persones aspirants que hagin superat la primera prova, hauran de resoldre dos 

supòsits pràctics, cadascun dels quals puntuarà entre 0 i 10 punts. Quedaran eliminades les 

persones aspirants que obtinguin una puntuació inferior a 5 punts en cadascun dels supòsits 

pràctics.  

 

Entrevista personal: les persones aspirants que hagin superat ambdues proves seran 

convocades, a continuació, a una entrevista personal, que puntuarà un màxim de 3 punts.  

 

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica  

 

 

Jordi Puig Fernández 

President de l’òrgan de selecció 
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