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CONVOCATÒRIA DE DIFÍCIL COBERTURA  
COS DE PRIMÀRIA 

Procés per cobrir 1 plaça vacant en règim de comissió de serveis al Servei Educatiu Camp 

d’Aprenentatge de Barcelona. 

Els camps d’aprenentatge (CdA) són serveis educatius de suport curricular i de caràcter 

interterritorial que treballen conjuntament amb els centres educatius. El valor afegit dels 

camps d’aprenentatge és promoure l’aprenentatge competencial dels alumnes a partir 

d’activitats didàctiques en entorns naturals, socials i culturals singulars de Catalunya, en 

aquest cas, de la ciutat de Barcelona. 

Els CdA i EdA també són centres formadors d’alumnes universitaris, i l’equip de 

professionals que hi treballa imparteixen formació tant als i a les professionals de l'educació 

com docència a l’alumnat dels centres d'educació obligatòria i postobligatòria.  

 

Adreçat a:  

Personal docent, inclosos interins/es i substituts/es inscrits/es a les llistes. Cos de primària.  

Requisits que han de reunir els sol·licitants:  

- Titulació en Professorat d’EGB o Primària (PRI) o les especialitats d’Educació Física  

(PEF), Pedagogia terapèutica (EES), Llengua anglesa (PAN) o Música (PMU) l’àmbit 

de les Ciències Socials i/o Artístic i/o Tecnològic i/o Informàtic 

- Domini d’eines digitals. 

- Competències transversals: habilitats socials i comunicatives, treball en equip reduït i 

capacitat d’adaptar-se a situacions de canvi. 

- Flexibilitat horària, de dilluns a divendres, i d’itinerància per la ciutat. 

Mèrits que es valoraran:  

- Haver treballat en un CdA o EdA amb valoració́ positiva. 

- Haver treballat en un CRP amb valoració positiva. 

- Haver participat en activitats de treball conjunt amb els serveis educatius generals. 

- Haver exercit càrrecs directius i/o de coordinació en centres educatius. 

- Tenir 3 anys d’experiència docent com a mínim. 

- Tenir experiència docent en diversos nivell educatius. 

- Tenir aptituds de treball a l’aire lliure, en espais oberts, amb grups d’alumnes. 

- Acreditar el perfil de metodologies amb enfocament globalitzat. 

- Acreditar el perfil de competència digital docent. 

- Acreditar competència de nivell avançat en TIC.  

- Tenir coneixements de programari de disseny gràfic. 

- Haver elaborat recursos educatius i didàctics de suport a la docència. 

- Acreditar competència en llengües. 

- Acreditar el perfil d’atenció a la diversitat dels alumnes. 

- Tenir capacitat de treball en equip i de comunicació́ amb els centres educatius. 
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- Tenir aptituds d’organització, gestió́, relació́ i coordinació́ amb tot tipus d’entitats i 

professionals d’àmbits diversos.  

- Formació́ pedagògica i/o de didàctica. 

- Coneixements de la ciutat de Barcelona. 

- Tenir coneixements de botànica. 

- Tenir habilitats per als treballs manuals i el bricolatge. 

- Tenir experiència de gestió econòmica amb Esfer@. 

- Haver participat, com a formador i/o assistent, en activitats relacionades amb la 

formació del professorat, la gestió de recursos, la tutoria d’alumnat en pràctiques i la 

innovació. 

- Haver participat, com a formador i/o assistent, en activitats de formació́ relacionades 

amb el perfil professional. 

- Haver publicat en relació als àmbits de treball. 

- Haver promocionat la renovació metodològica i l’ús de les tecnologies de 

l’aprenentatge i el coneixement. 

- Haver participat en la dinamització de projectes d’innovació educativa i recerca, 

pràctiques de referència, projectes internacionals, xarxes educatives, mentories, 

intercanvis d’experiències i programes educatius. 

Les persones que estiguin interessades en aquest lloc de treball, hauran de presentar el seu 

currículum al correu electrònic dcpri.ceb@gencat.cat., indicant les dades següents: 

Cognoms i nom  

DNI 

Telèfon 

E-mail  

CV  

Les persones que compleixin aquests requisits hauran de fer una entrevista a la seu del 

Consorci, plaça Urquinaona, número 6. 

L’hora de l’entrevista serà comunicada individualment via e-mail o telefònica.  

La comissió de selecció estarà formada per un/-a representant del CEB i la direcció del SE 

CdA. 

Es poden enviar correus electrònics fins les 8 hores del dia 7 de juliol de 2022  

Centre docent  Especialitat  Tipus  Jornada  Durada prevista  

CdA  PRI  

Vacant en 

comissió 

de serveis 

Sencera  Tot el curs 2022-2023 
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