
STUDIUM ACADÈMICA

Preparació per les proves selectives de personal d'administració i serveis del 
Departament d'Educació: Tècnic/a especialista en educació infantil (TEI)

Convocatòria de 756 places de TEI's (Tècnic especialista en educació 
infantil del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya - 

Règim de personal laboral fix - DOGC núm. 8168 de 3 de juliol de 2020

Els requisits són els generals i es demana el requisit específic d'estar en possessió del 
títol de tècnic/a superior en educació infantil o equivalent. 

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 31 de juliol de 2020 i s'ha de fer 
telemàticament a través de la página web http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-
tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/ 

La fase d'oposició  constarà de dues proves:

 La primera prova serà una prova tipus test de tot el temari amb 4 opcions de 
resposta.  Seran 60 preguntes amb un temps no superior a 2 hores per 
realitzar-se: 20 preguntes de la part general i 40 preguntes de la part específica

 La segona prova consistirà en un supòsit pràctic del temari específic amb 
preguntes de resposta breu i tancada sobre les funcions de la categoria i els 
coneixements de la part específica del temari en un temps no superior a 2 
hores.

El temari de TEI consta de: Un temari general comú (6 temes) i un temari específic 
(19 temes) dividida en dos subparts: MARC NORMATIU (4 TEMES) I EDUCACIÓ 
INFANTIL (15 TEMES). 

Aquests dues proves són les que prepararem en la nostra acadèmia. 

La fase de concurs valorarà els següents mèrits: 
1. Titulacions acadèmiques (Grau en educació infantil, magisteri (altres 

especialitats), pedagogia, psicologia, psicopedagogia i TIS)
2. Cursos de formació relacionats amb el lloc de treball i ACTIC
3. Experiència professional
4. Coneixements de Llengua Catalana de nivell D i específics

El nostre centre prepara ambdues proves amb PERSONAL ESPECIALITZAT en cadascun dels 
àmbits  i PERTANYENTS AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. Això ens garanteix informació de 
primera mà i la màxima qualitat, atenció i cura en la preparació de la part teòrica i pràctica. 

Si esteu interessats a realitzar la preparació d’aquestes oposicions, mireu la pestanya que hi ha 
a sota de la informació en la pàgina web. També podeu trucar-nos al 973 21 25 07 o al 612 
500 525. 


