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NOTIFICACIÓ IMPORTANT convocatòria (21_124_TCAI): 125 Tècniques/cs en cures 
auxiliars d’infermeria. 
 
Arran d’una revisió interna del procés, s’ha detectat una errada en l’aplicació i 
interpretació dels barems de les preguntes obertes que, en ser rectificada per a totes 
les persones candidates, ha suposat un canvi a l’alça en determinades puntuacions i, per 
tant, un increment de persones aptes addicionals a les ja existents.     
 
Es publica a data 16/03/2022 el llistat actualitzat de les persones que després d’aquesta 
rectificació segueixin en el procés, se’ls informarà no només amb aquesta actualització 
sinó també mitjançant correu electrònic, de manera que puguin realitzar la prova 
psicotècnica. 
  

- Aquesta prova serà enviada al correu electrònic personal, demà dijous dia 17, a 
les 8:00h. Arribarà un correu electrònic amb un enllaç, amb usuari i contrasenya 
on apareixeran els dos psicotècnics. 

- Una vegada la persona s’identifiqui amb l’usuari i la contrasenya, apareixeran 
cinc sub-proves (les 4 primeres pertanyen a un dels psicotècnics, i la darrera a 
l’altre). Les proves s’hauran de realitzar per ordre i, al acabar cada prova, 
finalitzar i enviar per tal que es guardi el resultat. 

- Si alguna persona no rep el correu tindrà fins divendres 18 de març a les 12:00h 
per posar-se en contacte amb seleccio@tauli.cat per indicar-ho i solucionar la 
incidència.  

- La data màxima de realització del psicotècnic és diumenge 20 de març a les 
14:00h. 

- La no realització d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés de selecció. 
 
La propera setmana s’informarà, a totes les persones participants del procés, de l’ordre 
de prelació final. No s’informarà del resultat de la prova del psicotècnic per separat, 
aquesta puntuació se sumarà a la nota final de l’entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Llistat de persones que es reincorporen al procés de selecció: 
 

7072824  46241849  47576231  49219151  53654172 

21765819  46376205  47579039  49488851  54251936 

34741851  46381056  47700636  49489483  54755566 

34756994  46987042  47742641  49660880  54973924 

36575200  47166020  47752009  49662990  77127775 

39481958  47166925  47872806  49716559  77129901 

41575481  47169609  47971377  49718581  77129991 

43535769  47169690  48097989  49723330  77425823 

43552711  47178741  48177554  49735645  79272023 

43556989  47180925  48196517  49828322  3291997 

45641752  47270240  48267500  49831111  434379 

45985421  47320229  48269310  52439568  2471995 

45987324  47423894  48271568  53338015  
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