
 

 
Es comunica a les persones inscrites en el procés de la borsa de treball de la categoria 
dEducador/a Social, que de conformitat amb els registres telemàtics de l’Institut Municipal de 
Serveis Personals, resulta la següent llista provisional de persones candidates: 
 
 

PERSONES CANDIDATES  

 

CODI NOM I COGNOMS DNI CODIFICAT 

RIM202200053 ABDI BAXERIAS YASMINA **9893*** 

RIM202200060 ARQUE GIMENEZ,ANNA  **2722*** 

RIM202200316 ARQUILLO PUA MIRIAM **2715*** 

RIM202200319 AZZOUZ AARAB JAOUAD **5988*** 

RIM202100502 BRAÑA PEÑAS NURIA  **6407*** 

RIM202200091 CARREÑO TORDERA MERITXELL **6511*** 

RIM202200220 CASTILLA MONTOYA MARIA TERESA **7011*** 

RIM202100435 CINTAS FERNANDEZ ANGELA  **2847*** 

RIM202100269 ESCRIBA MARTINEZ MARTA **6976*** 

RIM202200318 GALLEGO ALONSO ELENA  **0195*** 

RIM202100070 GARCIA MUÑOZ MONICA  **7182*** 

RIM202200194 GONZÁLEZ PLANAS ISABEL  **4439*** 

RIM202100300 LOPEZ CLEDERA SOFIA **3334*** 

RIM202100360 LOPEZ GOMEZ LAURA **0790*** 

RIM202200273 MARTÍNEZ SUÑOL GEORGINA  **7117*** 

RIM202200104 MORALES VIDAL ESTEFANIA **8258*** 

RIM202100314 NEVADO BLANCO CRISTINA **4567*** 

RIM202200047 RIO DEL HIERRO MARTA  **5618*** 

RIM202200224 ROS CODINA BEGONYA **6944*** 

RIM202100330 SANCHEZ GONZALEZ SARA  **7022*** 

RIM202100174 SANTANA MARTIN TAYOR **2483*** 

 

Les persones candidates apuntades a l’oferta, relacionades en el punt anterior, hauran de 
presentar-se el dia que es detalla a continuació. 
 
 
PROVA ESCRITA 
 

EXAMEN TIPUS TEST 

 

Data de realització de la prova: 13 de desembre de 2022 
 
Lloc: Casal de la Solidaritat de Badalona Can Pepus. C/ Francesc Macià 104.  Badalona 
 
Previsió d’inici de la prova:  9 h                          Durada de la Prova: 45 minuts 
 
Caldrà ser-hi 10 minuts abans  

 

 



 

EXAMEN TEÒRICO-PRÀCTIC 

 

Data de realització de la prova: 13 de desembre de 2022 
 
Lloc: Casal de la Solidaritat de Badalona Can Pepus. C/ Francesc Macià 104.  Badalona 
 
Previsió d’inici de la prova: 10.15h                          Durada de la Prova: 1 h  
 
Caldrà ser-hi 5 minuts abans  

 

La prova a realitzar té caràcter eliminatori  i consistirà en: 

- Un examen tipus test, que es puntuarà amb un màxim de 10 punts. Consistirà en 

contestar per escrit, en un temps màxim de 45 minuts, un qüestionari de 18 preguntes 

de les quals es puntuaran les 15 primeres. En cas que una de les 15 primeres 

preguntes sigui invalidada, aquesta serà substituïda per la pregunta número 16 i així 

successivament. Totes les respostes correctes tindran el màxim valor, les preguntes 

errònies restaran 0,16 punts del valor màxim, i les no contestades, no restaran cap 

valor. 

- Un examen teòrico-pràctic, que es puntuarà amb un màxim de 14 punts. Consistirà en 

contestar per escrit, en un temps màxim d’una hora, les preguntes plantejades sobre un 

o dos casos pràctics. 

La puntuació mínima per superar aquesta prova escrita serà de 10 punts. La puntuació màxima 

és de 24 punts. Les persones aspirants que no hagin obtingut la puntuació mínima per 

superar-la seran declarades excloses d’aquesta borsa de treball.  

Les persones aspirants es presentaran en la prova acreditant la seva personalitat a través del 

seu DNI original o passaport original o document oficial identificatiu equivalent en vigor. 

 
La qual cosa es comunica per al coneixement general.  
 
 
Badalona, 21 de novembre de 2022. 
 

 
Departament de Recursos Humans  


