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Tècnic/a de gestió programes educatius, A1/A2 24 

1 plaça de Tècnic/a de gestió de programes educatius a l’àmbit de la cultura i les arts, 

A1/A2 -24 

Període de vigència: 9/06/2022 - 23/06/2022 

  

Descripció del lloc 

Nom del lloc: tècnic/a programes educatius de l’àmbit de la cultura i les arts. 

Unitat: Consorci d’Educació de Barcelona 

Ubicació: Plaça Urquinaona, 6, Barcelona 

Subgrup i nivell:  A1/A2  - 24   

Tipologia lloc: singular   

Horari: normal 

Jornada: 37,5 hores  

 Salari brut anual: A1     47.500 € + antiguitat 

A2     42.500 € + antiguitat 

 

Requisits de participació 

Personal funcionari/ària de carrera dels cossos docents, grup A, subgrups A1/A2, de la 

Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona. 

 

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. 

Missió 

Tenir la referència del conjunt de propostes de l’àmbit de la cultura, el patrimoni i les arts 

adreçades als centres i equips educatius de Barcelona, en format programa i/o formació, que 

contribueixin a la millora de la qualitat i igualtat d’oportunitats educatives. En col·laboració 

estreta amb el Centre de Recursos pedagògics de Sant Andreu, especialitzat en Arts (CRAB), 

amb qui haurà de treballar en equip. 
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 Funcions 

 Fer prospectiva i detecció de necessitats de l’àmbit. 
 Elaborar un mapa d’institucions i entitats, propostes i recursos educatius de l’àmbit i 

ser-ne el referent des del Consorci d’Educació.  
 

 Explorar i fer prospectiva d’oportunitats de col·laboració i d’aliances tant amb 
institucions i entitats com amb centres educatius. 

 Col·laborar en el disseny i pilotatge de nous programes d’aquest àmbit, per a la 
transformació dels centres educatius i la millora de les oportunitats educatives de tots 
els infants i joves. 

 Impuls, seguiment i/o gestió dels programes en totes les seves fases, promovent i 
donant suport  especialment a les propostes que es focalitzen en les línies prioritàries 
detectades. 

 Vetllar per una oferta que abordi totes les dimensions i que doni resposta a les 
necessitats detectades i/o prioritats establertes. 

 Dissenyar, o oferir directament si s’escau, programes de formació, acompanyament i 
assessorament als diversos equips implicats en els projectes, tant si són docents, com 
operadors. 

 Organitzar i promoure espais per impartir visió i estratègies entorn al treball educatiu 
en aquest àmbit. 

 Generar espais de confluència que permetin aprofundir la col·laboració entre el sector 
educatiu i de salut, convocant entitats amb les que ja hi ha tradició de treball compartit 
com són institucions, associacions, entitats, equipaments i/o fundacions. 

 

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 bàsiques del lloc de treball. 

-      Experiència i coneixements en el camp de la gestió educativa. 

-      Formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 

-      Competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament de les 

funcions del lloc de treball. 

  

Forma d’ocupació del lloc 

Comissió de serveis. 

 Data d’incorporació: 1 de setembre de 2022 

 

  



 

 

3 

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. 

Termini 

- El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 23 de juny de 2022 

mailto:recursoshumans.ceb@gencat.cat

