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Adscripció provisional 8/2022-CS 

Informe de la comissió avaluadora per a la plaça de Gestor/a de projectes d’educació 

(Ensenyaments Postobligatoris)  

Tal com indica en les bases de la convocatòria per a la plaça de Gestor/a de projectes 

d’educació (E. Postobligatoris), i un cop exhaurit el període de vigència: 22/07/2022 - 

29/07/2022, 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.  

Un cop analitzats els currículums de les persones presentades:  

-Ana Albalat Martínez  

-Rosa Gregori Genoveva 

-Anna Maria Almirall Codorniu 

 

Es considera que el perfil que presenta Ana Albalat Martínez s’adequa més al lloc de treball 

proposat ja que té:  

 Experiència i coneixements relatius a les funcions pròpies de l’àrea d’Ensenyaments 

postobligatoris (ha estat professora de nivells postobligatoris i ha exercit tasques de 

desenvolupament de competències digitals i de recerca en professorat d’aquest sector 

d’ensenyaments, mentree que l’altra candidata només ha exercit de mestra de primària)  

 Experiència i coneixements en formació del professorat (especialment just abans i durant 

el seu nomenament de subdirectora general de recerca i cultura digital fins a l’actualitat)  

 Formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball  

 Competències en eines de gestió d’informació  

 

I en general competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament de les 

funcions del lloc de treball com les que va haver de desenvolupar en el seu lloc de treball com 

a subdirectora.  

Principals fites assolides:  

Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023  

Programa d'innovació pedagògica Mòbils.edu  

Pla Estratègic interdepartamental de Recerca educativa  

Funcions:  
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a) Promoure l'elaboració de plans per a l'ús educatiu de les tecnologies digitals  

com a instrument d'inclusió, recurs per a la millora dels aprenentatges i foment de  

la innovació educativa.  

b) Concretar criteris competencials per a la formació.  

c) Concretar els criteris en relació amb equipaments, infraestructures i serveis  

digitals als centres educatius i establir les mesures de suport necessàries.  

d) Establir els criteris i les mesures d'avaluació i acreditació de la competència  

digital de professors i d'alumnes.  

e) Supervisar la gestió de portals, entorns i serveis de la xarxa telemàtica educativa  

de Catalunya, i de l'ús d'estàndards oberts, fent atenció a les normes corporatives i  

de ciberseguretat.  

f) Desenvolupar i aplicar plans i activitats de recerca i d'avaluació d'acord amb les  

prioritats del Departament.  

g) Impulsar la difusió, la transferència de coneixement, d'informació i dels resultats  

de la recerca, i el desenvolupament de plans de millora sectorials.  

h) Fomentar la cultura de l'avaluació de les polítiques educatives, programes,  

projectes i actuacions del Departament.  

i) Implementar els acords de col·laboració entre administracions, universitats i  

entitats de recerca per a l'intercanvi d'informació i el desenvolupament de projectes  

comuns de recerca, avaluació i transferència.  

j) Promoure la participació en projectes nacionals i internacionals sobre l'ús de les  

tecnologies digitals orientats a la docència, l'aprenentatge i l'avaluació i el  

desenvolupament de la competència digital de l'alumnat i del professorat  

 

No es considera necessari passar el procés d’entrevistes o proves psicotècniques o 

professionals  

 

Per tant, es proposa per al lloc de treball Ana Albalat Martínez.  

 

Barcelona, a 30 d’agost de 2022 

Ivan Curto Esteve 

Direcció  

Àrea de Recursos Humans i Organització 

 


