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CONVOCATÒRIA DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 2 PLACES DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DINS EL 
PROJECTE DE L’ESPAI EDUCATIU DE TRINITAT NOVA (IETN) 

 

Lloc 1:     Dinamitzador en àmbits de lleure i gestió comunitària  

Categoria:   Tècnic especialista   

Grup i nivell destí:   Grup C1   Nivell 16 

Sou brut total:    1.714,45 €/mensuals 

Jornada:   37,5 hores setmanals 

Tipus de contractació:  Laboral temporal 

 

Funcions específiques 

 Coordinar les accions educatives formals amb les propostes educatives de 

l’equipament de barri. Buscant el lligam amb activitats esportives, de lleure, 

menjador,  de l’eix singular audiovisual i de la biblioteca comunitària 

 Ser referent per l’alumnat, les famílies i la comunitat en les activitats educatives globals 

 Coordinar-se amb l’equip directiu del centre, les institucions i les entitats del barri en 

activitats de lleure, esports, cultural i comunitàries 

Requisits       

 Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 

 Estar en possessió del títol de batxillerat, de tècnic/a superior corresponent a cicles 

formatius de grau superior, de tècnic/a especialista corresponent a formació 

professional de 2n grau,  o qualsevol altre equivalent o de nivell superior. Si es tracta 

d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del 

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

 Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la 

dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 

ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res. 

 No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, 

de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per 

desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de tenir la 

nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver 

estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els 

mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. 

 Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques pròpies de la 

categoria convocada 

 No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la 

indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, 

l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de 

menors, així com pel tràfic d'éssers humans, d’acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 

de gener, de protecció jurídica del menor. 
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Es valorarà 

 Formació en l’àmbit de les ciències de l’educació: Pedagogia, Educació Social, 

Tècnic/a d’Animació Sociocultural, en mediació comunitària i resolució de conflictes, 

director/a, educador/a monitor/a en lleure. 

 Experiència en:  

- Gestió, planificació i coordinació en activitats extraescolars o lleure 

- conducció de joves en entorns d’educació formal i no formal. 

- treball en acompanyament educatiu a les famílies, espais familiars i 

comunitaris. 

 Conèixer la realitat socioeconòmica del centre, barri i entorn proper. 

 

Procediment de selecció 

 Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes 

relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i 

l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció. 

La Comissió de selecció establirà un barem que recollirà aquest aspectes enunciats i 

els atorgarà una puntuació en aquests intervals: 

o Titulacions acadèmiques, fina a 4 punts 

o Formació específica, fins a 6 punts 

o Trajectòria i experiència professional, fins a 10 punts 

Quedaran eliminats del procés els aspirants que no arribin a un mínim de 12 punts. 

 Un cop feta la valoració curricular, les cinc persones candidates millor puntuades seran 

convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en 

el currículum i per valorar el grau d’ajust al lloc de treball. Aquesta entrevista es 

puntuarà amb un màxim de 10 punts. 

La Comissió de selecció proposarà a l‘aspirant amb millor puntuació global per a la 

seva contractació. 

 
Comissió de selecció 

 
Estarà formada per 

Director de l’Institut escola Trinitat Nova, Sr. Joan Artigal 

 Coordinadora territorial d’educació de Sant Martí, Sra. Anna Vera 

 Coordinador territorial d’educació de Nou Barris, Sr. Saül Dalmau 

 Responsable desenvolupament, formació i selecció, Sr. Antoni Gallardo 

 

Sol·licituds i terminis 

 

Les persones interessades han de presentar sol·licitud i currículum al registre de 

l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, Plaça d’Urquinaona, 6, planta 

baixa (horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores), entre el 11 i el 21 de juliol ambdós 

inclosos. 
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Lloc 2:     Dinamitzador cultural àmbits biblioteca i audiovisual 

Categoria:   Tècnic especialista   

Grup i nivell destí:   Grup C1   Nivell 16 

Sou brut total:    1.714,45 €/mensuals 

Jornada:   37,5 hores setmanals 

Tipus de contractació:  Laboral temporal 

 

Funcions específiques 

 Coordinar-se amb l’equip directiu i altres dinamitzadors del centre en les propostes dels 
seus àmbits formals i no formals. 

 Coordinar  les activitats audiovisuals (generació i distribució de continguts, els tallers 
extraescolars, gestió d’equipaments i gestió de la Mediateca) del centre amb 
l’equipament obert al barri. 

 Donar suport en els processos de conceptualització de continguts de l’Eix Singular 
d’audiovisuals 

 Coordinar i supervisar la generació i distribució dels continguts de  l’Eix Singular 
d’audiovisuals 

 Gestionar el correcte funcionament de l’equipament tècnic de l’Eix Singular 
d’audiovisuals 

 Dinamitzar la implementació del projecte de  l’Eix Singular d’audiovisuals i de la 
biblioteca comunitària en les entitats del barri. 

 Dinamitzar la biblioteca comunitària. 

 

Requisits       

 Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 

 Estar en possessió del títol de batxillerat, de tècnic/a superior corresponent a cicles 

formatius de grau superior, de tècnic/a especialista corresponent a formació 

professional de 2n grau,  o qualsevol altre equivalent o de nivell superior. Si es tracta 

d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del 

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

 Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la 

dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 

ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res. 

 No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, 

de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per 

desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de tenir la 

nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver 

estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els 

mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. 

 Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques pròpies de la 

categoria convocada 

 No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la 

indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, 

l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de 

menors, així com pel tràfic d'éssers humans, d’acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 

de gener, de protecció jurídica del menor. 
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Es valorarà 

 Formació en l’àmbit de les ciències de l’educació: Educació Social, Tècnic/a d’Animació 

Sociocultural, director/a, educador/a monitor/a en lleure. Formació audiovisual, 

formació de gestió cultural i biblioteques. 

 Experiència en:  

- Gestió, planificació i coordinació en activitats extraescolars o lleure 

- conducció de joves en entorns d’educació formal i no formal. 

 Conèixer la realitat socioeconòmica del centre, barri i entorn proper. 

 Experiència en activitats d’animació cultural en els àmbits la lectura i audiovisuals: 
- dinamització de la lectura. 
- dinamització  d’activitats de ràdio i/o televisió. 
- dinamització cultural de biblioteques, casals de barri. 

 
  Disposar d’experiència en:  

o generació de continguts audiovisuals 
o distribució de continguts audiovisuals 

 
 Domini en un dels següents programes d’edició de continguts audiovisuals: Final Cut, 

Premiere o Habit.   
 

 Experiència de treball en un processos professionals en una productora audiovisual, 
mitjà de comunicació audiovisual o centre de producció audiovisual.  

 
 Coneixements tècnics bàsics en processos d’enregistrament de continguts audiovisuals 

i en l’ús de programari de gestió del so. 

 

Procediment de selecció 

 Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes 

relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i 

l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció. 

La Comissió de selecció establirà un barem que recollirà aquest aspectes enunciats i 

els atorgarà una puntuació en aquests intervals: 

o Titulacions acadèmiques, fina a 4 punts 

o Formació específica, fins a 6 punts 

o Trajectòria i experiència professional, fins a 10 punts 

Quedaran eliminats del procés els aspirants que no arribin a un mínim de 12 punts. 

 Un cop feta la valoració curricular, les cinc persones candidates millor puntuades seran 

convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en 

el currículum i per valorar el grau d’ajust al lloc de treball. Aquesta entrevista es 

puntuarà amb un màxim de 10 punts. 

La Comissió de selecció proposarà a l‘aspirant amb millor puntuació global per a la 

seva contractació. 
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Comissió de selecció 

 
Estarà formada per 

Director de l’Institut escola Trinitat Nova, Sr. Joan Artigal 

 Coordinadora territorial d’educació de Sant Martí, Sra. Anna Vera 

 Coordinador territorial d’educació de Nou Barris, Sr. Saül Dalmau 

 Responsable desenvolupament, formació i selecció, Sr. Antoni Gallardo 

 

Sol·licituds i terminis 

 

Les persones interessades han de presentar sol·licitud i currículum al registre de 

l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, Plaça d’Urquinaona, 6, planta 

baixa (horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores), entre el 11 i el 21 de juliol ambdós 

inclosos. 

  

 

 


