
 

 
EDU308622 - Diplomat/da en treball social, B-18 

Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica- EAP B02 Sant Andreu del 
Consorci d’Educació de Barcelona 
Període de vigència: 27/10/2022 - 7/11/2022 
Categoria: Administració 

 
Descripció del lloc 

Nom del lloc: Diplomat/da en treball social 

Centre i localitat: EAP B02 Sant Andreu (Barcelona) 

Subgrup i nivell: B-18 

Tipologia lloc: base 

Jornada: normal 

Horari:  de dilluns a divendres de 9.00 – 17.00h 

  

Requisits de participació 

Fase I: Prioritàriament, persones amb vinculació de funcionàries de carrera del cos 
de  diplomatura en treball social de la Generalitat de Catalunya. 

Fase II: Excepcionalment, atès l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, en el cas que 
no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits d’ocupació, també es 
tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits: 

-Titulació de diplomatura en treball social o equivalent. 

-Nivell de suficiència de català (C1) o equivalent. 

L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència 
ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers 
humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. 

Així mateix aquests candidats hauran de complir els requisits que amb caràcter 
general estableix l’art. 56 i següents del text refós de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic. 

  

 

 



 

Funcions 

Les funcions són les pròpies del cos de diplomatura en Treball social adscrit als serveis 
educatius com: 

 L’avaluació de les necessitats educatives dels alumnes, vinculades a l’entorn social i 
familiar i la col·laboració en la planificació d’actuacions que afavoreixin la seva 
participació en contextos de desenvolupament i aprenentatge en l’entorn escolar i 
social. 

 La informació i assessorament a les famílies; orientació sobre serveis i recursos per 
acompanyar processos d’escolarització. 

 El seguiment dels alumnes amb necessitats educatives vinculades a condicions 
socioculturals desfavorides, de manera especial en els moments de canvis d’etapa i 
en el procés de transició a la vida activa (inserció laboral i social). 

 L’assessorament als centres i al professorat en la detecció i identificació de 
necessitats educatives de l'alumnat vinculades a l’entorn social i familiar, i la 
col·laboració en la planificació d’actuacions de resposta educativa en l’entorn escolar, 
familiar i social. 

 La participació en projectes de centre per donar resposta a les necessitats socials 
dels alumnes i les seves famílies (comissions socials, gabinets de risc social...). 

 La col·laboració amb les administracions en la planificació i l’optimització dels 
recursos educatius del sector i en temes relacionats amb l’escolarització dels 
alumnes. 

 El treball en xarxa i la col·laboració amb les institucions i serveis de la zona per 
detectar necessitats i establir criteris comuns d’actuació. 

Aspectes a valorar 

 Experiència en treball social en entitats on els usuaris siguin infants i adolescents. 

 Experiència en treball amb famílies. 

 Coneixement en valoració de situacions de vulnerabilitat social i econòmica. 

 Coneixement del sistema educatiu i l’organització de centres educatius. 

 Coneixement especialitzat en l’àmbit de treball social. 

 Coneixement de les eines ofimàtiques de tractament de la informació escrita, la 
informació numèrica i les dades i gestió de fitxers. 

Forma d’ocupació del lloc 

 Fase I: Comissió de servei en lloc vacant.   

 Fase II: Nomenament de personal funcionari interí, per un període màxim tres 
anys, sens perjudici del que estableix l’article 10.4 del TREBEP o que es pugui 
acordar el seu cessament anticipat per les causes previstes legalment o en el 
propi nomenament. 

Procediment 

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han d’emplenar la 
sol·licitud que trobaran en el següent enllaç: FORMULARI. 

En aquest formulari s’hi ha d’adjuntar el currículum personal (cal identificar el fitxer amb el 
nom “cognom1_cognom2_nom_cvpersonal”) i, si és possible, el currículum que genera 
ATRI (cal identificar el fitxer amb el nom “cognom1_cognom2_nom_cvAtri”). En el 

https://accesvalidat.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=20210019072543618


 

currículum personal cal que hi consti una breu descripció de les tasques realitzades en els 
llocs ocupats dins i fora de la Generalitat. 

Si teniu problemes a l’hora d’enviar el formulari o voleu sol·licitar informació sobre el 
procés o el resultat de la sol·licitud, us podeu adreçar al correu electrònic 
següent: provisiollocs_pas.educacio@gencat.cat 

Les demandes que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en 
compte. No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari esmentat 

Un cop analitzats els currículum, les persones participants poden ser convocades a una 
entrevista i/o prova, si escau. 

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en 
compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la 
plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència 
de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició 
informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que 
justifiqui legalment la seva no publicació. 

  

Termini 

- El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 7 de novembre de 
2022 inclòs. 
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