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Gestor/a de projectes d’educació (E. Inclusiva), A2-24 
 
1 plaça de Gestor/a de projectes d’educació, A2-24 
Període de vigència: 22/07/2022 - 29/07/2022 
  
Descripció del lloc 

Nom del lloc: Gestor/a de projectes d’educació 

Nombre de places: 1 

Unitat: Consorci d’Educació de Barcelona 

Ubicació: Plaça Urquinaona, 6, Barcelona 

Subgrup i nivell: A2  - 24   

Tipologia lloc: singular   

Horari: normal 

Jornada: 37,5 hores       

Requisits de participació 

 Tenir la condició de personal funcionari de carrera del subgrup A2, del cos de 
gestió, del cos de docents i tots els cossos especials de la Generalitat de Catalunya 
o l’Ajuntament de Barcelona. 

 Títol acadèmic de: 
o Mestre/a, amb l’especialitat d’educació especial 

 Nivell de suficiència de català (C1) o equivalent. 

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 

 Col·laborar en el desplegament del procés de detecció de l’alumnat amb 
necessitats especifiques de suport educatiu (NESE) 

 Col·laborar amb els professionals de l’equip en el desplegament del Decret 
150/2017 

 Detectar, preveure i planificar les mesures i suports que requereix l’alumnat amb 
necessitats específiques de suport educatiu en l’escola ordinària  

 Participar en la planificació de suports educatius a la ciutat de forma integrada a la 
planificació educativa general 

 Realitzar el seguiment i l’avaluació i propostes de millora de les mesures 
addicionals i intensives amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats a 
l’alumnat NESE 

 Elaborar els criteris psicopedagògics que permetin la gestió dels serveis vinculats 
a l’alumnat NESE: monitoratge, material ortopèdic o digital i transport pels CEE 
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 Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació a les anteriors 

 
A més les pròpies del cos o l’escala a què ha de pertànyer la persona que ocupi el lloc 
(art. 66 del Decret legislatiu 1/1997). 
  

Aspectes a valorar 

-      Experiència i coneixements relatius a les funcions pròpies de l’àrea d’Educació 
Inclusiva. 

-      Experiència i coneixements en CEE i SIEI. 
-      Formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
-      Competències en eines de gestió d’informació. 
-      Competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament de les 

funcions del lloc de treball. 
  

Forma d’ocupació del lloc 

Comissió de serveis. 

Procediment 

Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud acompanyada del seu 
currículum al correu electrònic recursoshumans.ceb@gencat.cat 

La Comissió de Valoració avaluarà les candidatures en base a la lectura i anàlisi dels 
currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització d’entrevistes a les 
persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió de Valoració 
ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o professionals. 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates la Comissió de valoració emetrà 
un informe sobre la persona aspirant que es consideri més adient en relació amb les 
funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà a la Gerència del Consorci d’Educació 
de Barcelona, proposant el seu nomenament. 

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 29 de 07 de 2022. 
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