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INFORME DE L’ORGAN DE SELECCIÓ
PLAÇA DE TUTOR/A 

PROFESSIONAL OCUPACIONAL DUAL DE L’ESCOLA D’ENOTURISME 
Ref. #

 
Respecte la convocatòria del concurs específic 
orientador/a. 
 
El 17 de gener de 2022 es van aprovar les bases.
 
El dia 18 de gener es va publicar la web i es va fer difusió al SOC i xarxes 
socials, amb termini presentació currículums el dia 3 de febrer de 2022.
 
Un cop finalitzat el termini, el dia 4 de febrer de 2022 s’havien presentat 1
candidatures (la candidatura 
11). 
 
Seguint el procés de puntuació, es
del qual s’ha emès informe amb la puntuació, i en que 
nº 4, 9, 15 i 17) no continuen en el procés de selecció per no complir
requisits, i 1 persona (candidat nº 10) no acredita els 
 
Entre els dies 11 i 15 de febrer es van fer les entrevistes i proves de cas 
pràctic, on: 

- la candidata nº1 no es presenta perquè diu que ja ha trobat feina
- el candidat nº 5 no es presenta 
- la candidata nº 11 no supera 

mínima. 
- la candidata nº 13 no supera l’entrevista per no arribar a la puntuació 

mínima. 
 
Finalment, l’òrgan de selecció fa la puntuació global dels mèrits, cas pràctic, i 
entrevista, amb el següent resultat:
 

#PlaçaEnoturismeFPODUAL2022 

1- Ana G. 

2- Esther P. 

3- Maria V. 

4- Laura P. 

5- Raul M. 

6- Júlia A. 

7- Laura M. 

8- Ilonka L. 

9- Marta J. 

10- Marc J. 

11- Amparo M. 

12- Andrea A. 

13- Susanna G. 

15- Mireia V. 

16- Genis R. 

17- Anna M. 
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L’ORGAN DE SELECCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA 
TUTOR/A – ORIENTADOR/A DEL PROGRAMA 

PROFESSIONAL OCUPACIONAL DUAL DE L’ESCOLA D’ENOTURISME 
Ref. #PlaçaEnoturismeFPODUAL2022

Respecte la convocatòria del concurs específic per una plaça 

El 17 de gener de 2022 es van aprovar les bases. 

El dia 18 de gener es va publicar la web i es va fer difusió al SOC i xarxes 
rmini presentació currículums el dia 3 de febrer de 2022.

Un cop finalitzat el termini, el dia 4 de febrer de 2022 s’havien presentat 1
candidatures (la candidatura nº 14 va ser una duplicitat de la candidatura nº 

Seguint el procés de puntuació, es va fer primer la valoració dels currículums, 
a emès informe amb la puntuació, i en que 4 persones

no continuen en el procés de selecció per no complir
, i 1 persona (candidat nº 10) no acredita els mèrits.

Entre els dies 11 i 15 de febrer es van fer les entrevistes i proves de cas 

la candidata nº1 no es presenta perquè diu que ja ha trobat feina
el candidat nº 5 no es presenta al cas pràctic ni intrevista.
la candidata nº 11 no supera el cas pràctic per no arribar a la puntuació 

la candidata nº 13 no supera l’entrevista per no arribar a la puntuació 

Finalment, l’òrgan de selecció fa la puntuació global dels mèrits, cas pràctic, i 
entrevista, amb el següent resultat: 

Mèrits 

(25p) 

Cas pràctic 

(35p) 

Entrevista 

(40p) 
TOTAL Observacions 

17,85     - No es presenta pq ha trobat feina

12,00 23,19 35,00 70,19   

8,75 23,63 38,50 70,88   

-     - No compleix requisits titulació

6,00     - No es presenta a cas pràctic ni entrevista

5,50 20,13 22,67 48,29   

11,00 29,31 21,67 61,98   

7,00 21,88 22,33 51,21   

-     - No compleix requisits titulació

-     - No acredita la titulació

12,00 -   - No arriba a la puntuació mínima cas pràctic

7,80 22,31 20,83 50,95   

7,50 22,31 - - No arriba a la puntuació mínima entrevista

-     - No compleix requisits titulació

7,25 27,56 35,50 70,31   

-     - No compleix requisits titulació

 

DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA 
PROGRAMA DE FORMACIÓ 

PROFESSIONAL OCUPACIONAL DUAL DE L’ESCOLA D’ENOTURISME  
FPODUAL2022 

per una plaça tutor/a – 

El dia 18 de gener es va publicar la web i es va fer difusió al SOC i xarxes 
rmini presentació currículums el dia 3 de febrer de 2022. 

Un cop finalitzat el termini, el dia 4 de febrer de 2022 s’havien presentat 16 
nº 14 va ser una duplicitat de la candidatura nº 

va fer primer la valoració dels currículums, 
persones (candidats 

no continuen en el procés de selecció per no complir els 
mèrits. 

Entre els dies 11 i 15 de febrer es van fer les entrevistes i proves de cas 

la candidata nº1 no es presenta perquè diu que ja ha trobat feina. 
al cas pràctic ni intrevista. 

el cas pràctic per no arribar a la puntuació 

la candidata nº 13 no supera l’entrevista per no arribar a la puntuació 

Finalment, l’òrgan de selecció fa la puntuació global dels mèrits, cas pràctic, i 

No es presenta pq ha trobat feina 

No compleix requisits titulació 

No es presenta a cas pràctic ni entrevista 

No compleix requisits titulació 

No acredita la titulació 

No arriba a la puntuació mínima cas pràctic 

No arriba a la puntuació mínima entrevista 

No compleix requisits titulació 

No compleix requisits titulació 
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Es proposa contractar a la 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedès, a 2
 
 
 
 
 
 
Salvador Ventura Ventura
Administrador General IMF
 

 

08720 Vilafranca del Penedès 

https://educacio.vilafranca.cat  2 

Es proposa contractar a la persona amb millor puntuació, la Maria V

Vilafranca del Penedès, a 23 de febrer de 2022. 

Salvador Ventura Ventura Ester Garcia Adrados
Administrador General IMF Directora Escola Enoturisme

 

persona amb millor puntuació, la Maria V. 

Ester Garcia Adrados 
Directora Escola Enoturisme 
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