Procés selectiu de creació d’una
llista per contractacions i
nomenaments interins de
personal tècnic:

Prova tipus test sobre el temari
Posem
Posemal
alvostre
vostreabast
abastel
elsegüent
següent
PLA
PLAD’ACTUACIONS
D’ACTUACIONS…..
…..

REVISAT
REVISAT II MILLORAT
MILLORAT

Per què es va ajornar la prova?
Bàsicament, per garantir els drets de totes les persones participants.
No es podien preveure les errades detectades, fins que es va posar en marxa la demo 2. La
vostra participació va ser decisiva : 304 persones simultàniament fent la mateixa prova,
els whatsapp i correus electrònics d’incidències rebuts, ens han ajudat a detectar-les i
millorar. Us agraïm molt totes les aportacions.
Els DOS problemes detectats:
Els recursos informàtics associats a la plataforma tecnològica eren justos per les
dimensions de la prova, que penalitzaven la "usabilitat" i el "confort del candidat (les
pantalles passaven lentes, la webcam es desconnectava i calia tornar a autoritzar l’accés,
….)
Algunes persones mostraven dificultats en crear la contrasenya, accedir, …
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Som conscients i lamentem tots els problemes que us suposen les
cancel·lacions, treballem intensament per posar en marxa aquest procés
amb totes les garanties.

Busquem la millor solució amb risc zero de contagi per la covid 19. No
hem parat de fer proves, demos, intents i de recercar millores.
Agraïm el suport rebut, que farà possible que tothom i molt
especialment, les persones que ens heu comunicat que us trobeu en
situacions vulnerables (malaltes, amb confinament preventiu,
col·lectius de risc, mares lactants, etc), pugueu fer la prova amb
condicions totalment segures.
…...novament posem en marxa la prova. sabem que podem comptar
amb la vostra paciència i comprensió.
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I ara... us tornem a convocar
Els recursos informàtics associats a la plataforma tecnològica s’han
redimensionat, multiplicant per 8 : més memòria ram, més cores,
més capacitat de disc, servidor exclusiu per l’Ajuntament de Mataró.
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QUAN COMENCEM?
DES DEL DIA 5 DE DESEMBRE:
PODEU INTERACTUAR AMB LA PLATAFORMA AMB LA DEMO TECNICS1, TEST
OBERT FINS EL DIA 18 (MAXIM 10 INTENTS). RECOMANEM :
●

QUE GENEREU LA CONTRASENYA AMB TEMPS, US SERVIRÀ PER TOT EL PROCÉS

●

QUE FEU PROVES AMB LA WEBCAM, DISPOSITIU, XARXA, NAVEGADOR ...

DIJOUS DIA 10 DE DESEMBRE, A LES 19 HORES (entreu 15’ abans i
espereu que la prova s’activi a l’hora en punt):
DEMO TECNICS2, PROVA SIMULTÀNIA DE 20 MINUTS, es tancarà a les
19,20 hores (és voluntària però la vostra participació és MOLT important)
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QUAN SERÀ L’EXAMEN?
DISSABTE, DIA 19 DE DESEMBRE A LES 10,00 HORES (ENTREU AMB TEMPS I ESPEREU
QUE LA PROVA S’ACTIVI A L’HORA EN PUNT. NO ESPEREU AQUEST MOMENT PER
OBTENIR LA CONTRASENYA, TENIU MOLTS DIES PER FER-HO!)
MODALITAT: TIPUS TEST VIA MOODLEAJMATARO; 50 PREGUNTES, 4 ALTERNATIVES
DE RESPOSTA
TEMPS TOTAL: 60 MINUTS (50’ + 10’ PER ASSEGURAR I PREVENIR POSSIBLES
RETARDS D’USABILITAT)
MATERIAL DE CONSULTA: SI
PER QUÈ DISSABTE? SEGONS EL QUE ENS HEU FET ARRIBAR, ÉS EL DIA QUE MENYS AFECTARÀ
A LES PERSONES QUE TREBALLEN, A LA CONCILIACIÓ FAMILIAR, ETC.
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A continuació us expliquem pas a pas: com accedir, com crear
la contrasenya, etc.

Accediu des de qualsevol aplicatiu amb internet a:
https://moodleajmataro.cat/
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INICIEU SESSIÓ AQUI
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AQUESTS CAMPS (NOM
D’USUARI I CONTRASENYA,
HAN D’ESTAR EN BLANC

UTILITZEU AQUEST ENLLAÇ
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EN BLANC
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UTILITZEU AQUEST CAMP, INTRODUINT
EL MATEIX CORREU ELECTRÒNIC ON HEU REBUT
LA INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT

REBREU UN CORREU ELECTRONIC COM AQUEST, AMB UN ENLLAÇ PER ACCEDIR A LA
PLATAFORMA I EL VOSTRE NOM D’USUARI.

xxxxx
xxxxxxxx
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LA CONTRASENYA I EL VOSTRE NOM D’USUARI US SERVIRAN PER ACCEDIR A DEMOS I EXAMEN

xxxxxxxx

AQUI APAREIX EL VOSTRE NOM
D’USUARI (ASSIGNAT PER DEFECTE)

INTRODUIU UNA CONTRASENYA,
PERSONAL I INTRANSFERIBLE, REPETIU
I DESEU ELS CANVIS.
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Per resoldre incidències ABANS, DURANT I DESPRÉS:
Recursos al vostre abast:
HORARI:
DIJOUS DIA 10 DE DESEMBRE:
de 18 a 20 hores
DISSABTE DIA 19 DE DESEMBRE:
DE 9 A 12 hores

Durant l’horari fixat i en qualsevol moment:
seleccio@ajmataro.cat
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RECORDEU: Quins requisits ha de tenir el dispositiu ?
Hardware mínim per pc, tauletes i mòbil
o

CPU: Mínim 1 GHz

o

RAM: Mínim 1 GB

o
Sistema operatiu

Webcam obligatòria

• Ordinadors personals
o
Windows 7 o superior
o

OS X Mavericks 10.9 o superior

• Mòbils i tauletes
o
ios 13 o superior
o
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Android 8 o superior

NAVEGADORS:

COMPTE! :
Navegadors antics que tenen problemes reconeguts
de compatibilitat amb Moodle:

• ORDINADORS PERSONALS
o Chrome

• Internet Explorer 11 i inferiors
• Safari 7 i inferiors

o Firefox
o

Safari

Recomanem que actualitzeu els navegadors a la última
versió.
Podeu revisar quina és la vostra versió de navegador a:

o Edge
o Internet Explorer

https://www.whatsmybrowser.org
https://www.whatismybrowser.com/

• MÒBILS:
• MobileSafari
• Google Chrome
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Si utilitzeu un mòbil i no veieu la pantalla de moodle
sencera, aneu a configuració, busqueu el navegador i
reduiu el zoom .

I si no teniu cap dispositiu o no disposeu de
connexió a internet?
Fins a 5 dies abans de la data de l’examen,
es podrà presentar una sol·licitud
motivada a seleccio@ajmataro.cat
Si fos necessari, us adreçarem a un centre
cívic o altres espais municipals, on pugueu
realitzar-lo amb les mateixes condicions
que la resta de participants.

INTENTEM EVITAR-HO I TROBAR RECURSOS PROPIS, AIXÍ MANTINDREM ENTRE TOTS EL
RISC DE CONTAGI A ZERO
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Quines garanties es prendran durant la prova ?
Mateix examen per tothom, però ordre aleatori de preguntes
d’opcions de resposta.
➔

➔

Una pregunta per pantalla amb les seves opcions de resposta.

Temps limitat i enviament automàtic de la prova un cop
finalitzat.
➔

Respectuosos amb els diferents ritmes de treball: es podrà anar
enrere i endavant i modificar respostes, dins del temps.
➔

Monitorització amb webcam. Captura d’imatges aleatòries al
llarg de tota la prova, per comprovar la identitat de la persona a la
fase d’entrevista.
➔
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Com protegeix l’Ajuntament les dades personals?
Quan una persona es dona d’alta a la borsa de treball, signa el
següent consentiment:
Mitjançant aquesta sol·licitud de participació, declaro lliurement,
específicament i inequívocament que consento que l’Ajuntament de
Mataró pugui fer ús de l'enregistrament en format audiovisual de les
entrevistes i proves situacionals tipus role-playing, amb la finalitat
única de poder contrastar, en cas necessari, que s'han seguit els
procediments i principis establerts a les bases generals i a les
específiques que regulen el present procés de selecció. En tot cas,
el/la sotasignat podrà fer ús dels drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació, oposició i portabilitat, emparats al Reglament (UE)
2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i a la LO 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
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A la borsa de treball, l’Ajuntament informa de la
seva política de privacitat:
Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les
finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.
Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel
consentiment de la persona interessada i/o del seu representant legal
que atorga aquest document.
Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.
Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el
tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de
les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt
o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el
DPO..Tanmateix, la persona interessada també tindrà dret a presentar
una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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A l’accedir a MOODLEAJMATARO, cal llegir i
acceptar la següent declaració responsable:
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Per accedir a la prova, cal acceptar l’autorització
expressa per a la gravació d’imatges

I els resultats?
Un cop finalitzat el temps, amb les mateixes claus i contrasenyes
es pot accedir al contingut, a la correcció individual, a la
puntuació i a la plantilla de respostes.
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RECORDATORI
DES DEL DIA 5 I FINS EL DIA 18 DE DESEMBRE: US PODEU CREAR LA
CONTRASENYA I INTERACTUAR AMB LA PLATAFORMA AMB LA DEMO
TECNICS1
DIJOUS DIA 10 DE DESEMBRE, A LES 19 HORES (accediu 15’ abans):
DEMO TECNICS2 (és voluntari però la vostra participació és molt important)

