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Convocatòria per cobrir dues vacants del cos de 

primària, en règim de comissió de serveis, a l’Equip 

LIC del Consorci d’Educació de Barcelona 

 
Davant l’existència d’una vacant a la plantilla de l’Equip LIC de Barcelona per al curs 2020-

2021, s’obre un termini entre el 17 i el 21 de maig de 2021 per a la presentació de 

sol·licituds per optar, en règim de comissió de serveis, a les citades places.  

 

El Servei Educatiu de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social és un servei especialitzat en 

l’àmbit educatiu i curricular que ofereix assessorament, formació i suport a la tasca docent 

del professorat, a l’alumnat, a les famílies i a l’entorn en relació amb la llengua, la 

interculturalitat i la cohesió social, tant a l’educació primària com a l’educació secundària, 

així com a l’educació d’adults.  

 

L’assessor/a LIC requereix un coneixement especialitzat dels continguts del lloc de treball, 

un bagatge docent i unes actituds i aptituds per exercir les funcions d’assessor tècnic 

pedagògic de llengua, de gestió de la diversitat lingüística i cultural, i de cohesió social, així 

com experiència en formació al professorat. 

 

Funcions 

 

● Col·laborar en la sensibilització, promoció, consolidació i ús de la llengua catalana 

com a eix d’un projecte plurilingüe. 

● Assessorar i donar suport al professorat en tot el procés d’ensenyament-

aprenentatge de la llengua al llarg de les diferents etapes (educació infantil, primària, 

secundària i adults) de manera integrada amb els continguts curriculars, utilitzant 

metodologies inclusives per aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat. 

● Impulsar, assessorar, formar i donar suport als plans i projectes relacionats amb 

l’àmbit de la llengua, la interculturalitat i la cohesió social. Actualment, l’Impuls de la 

lectura, l’araESCRIC, l’Avancem cap al tractament integrat de les llengües, el Pla 

d’Immersió Lingüística, el programa Tenim la Paraula, el Programa de Llengües i 

Cultures d’Origen, la convivència i la interculturalitat. 

● Assessorar els centres educatius en la gestió de la diversitat lingüística de l’alumnat 

en el marc curricular i col·laborar en l’organització, seguiment i coherència 

metodològica de les classes extraescolars de llengües de la nova ciutadania. 

● Assessorar els centres educatius en la gestió dels usos lingüístics per tal que 

aquests s’ajustin als objectius pedagògics fixats i a la normativa vigent. 

● Col·laborar i assessorar en l’elaboració i actualització del Projecte Lingüístic 

Plurilingüe, del Pla d’Acollida i del Projecte de Convivència. 

● Assessorar, formar i donar suport al professorat sobre l’organització, orientació 

metodològica i emocional en l’acollida de l’alumnat nouvingut al centre, a l’aula i a 

l’aula d’acollida, i en l’elaboració dels plans individuals de l’alumnat nouvingut. 
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● Assessorar, formar i donar suport al professorat sobre l’organització, orientació 

metodològica i emocional del suport lingüístic i social. 

● Col·laborar en la formació permanent del professorat sobre metodologies i recursos, i 

aportar criteris d’avaluació en els àmbits de la llengua, la interculturalitat i la cohesió 

social. 

● Col·laborar en la sensibilització, promoció i consolidació de l’educació intercultural. 

● Assessorar sobre el respecte a la diversitat de creences als centres educatius.  

● Assessorar el professorat en els aspectes d’integració i relació de l’alumnat 

nouvingut i/o amb risc d’exclusió i vetllar pel seu èxit educatiu. 

● Promoure la implicació de les famílies de l’alumnat nouvingut i/o amb risc d’exclusió 

en el procés educatiu dels seu fills/es. 

 

Àmbit d’intervenció  

 

L’Equip LIC del CEB és d’àmbit ciutat. L’equip d’assessors i assessores es distribueix 

segons les necessitats i es coordina amb els Serveis educatius a cada districte. 

 

Requisits per a l’accés  

 

● Docents de primària en actiu amb 4 anys o més d’experiència docent. 

● Preferiblement, funcionaris docents (amb o sense destinació definitiva). 

● Nivell C2 de català o coneixements superiors equivalents. 

● Flexibilitat horària i d’itinerància per la ciutat.  

 

Mèrits que es valoraran 
 

● Haver treballat en un equip d’assessors de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social 
amb valoració positiva.  

● Coneixements certificats en llengües estrangeres de nivell B2 o superior. 

● Experiència demostrable en formació del professorat, tutoria de professorat en 

pràctiques i/o d’alumnat del màster de professorat. 

● Experiència demostrable en gestió de centres educatius (càrrecs directius, 

coordinacions, coordinador LIC de centre, referents de centre dels plans educatius 

d’entorn...). 

● Experiència demostrable en didàctica de la llengua, especialment en l’aplicació de 

programes d’immersió lingüística i de tractament integrat de llengües i continguts. 

● Experiència demostrable en tutoria d’alumnat nouvingut (aules d’acollida i suport 

lingüístic i social). 

● Experiència demostrable en la millora de la convivència escolar i/o de l’entorn 

(projecte de convivència, mediació, gestió de conflictes, pràctiques restauratives...). 

● Experiència demostrable en interculturalitat i gestió de la diversitat lingüística i de 

creences. 

● Experiència demostrable en l’atenció a l'alumnat en risc d’exclusió i les seves 

famílies.  
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● Experiència demostrable en activitats i actuacions cohesionadores. 

● Experiència demostrable en la gestió i resolució positiva de conflictes derivats de la 

diversitat cultural i de creences. 

● Haver participat en els programes ILEC, araESCRIC, Avancem, Immersió lingüística, 

Tenim la Paraula, atenció alumnat d’origen estranger i educació intercultural. 

● Haver participat en activitats de treball conjunt amb Serveis educatius en temes 
relacionats amb la gestió, la formació del professorat, la gestió de recursos, l’ús 
didàctic de les TIC-TAC o la innovació. 

 
Participació 
 
Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva 
sol·licitud a la direcció de l’Equip LIC elicceb@xtec.cat entre el 17 i el 21 de maig de 2021 
indicant vacant ELIC a l’assumpte. 
 
Cal adjuntar al correu els tres documents següents: 
 

1. Carta de motivació on s’explicaran els motius que porten a optar a la plaça (màxim 
1 pàgina) 

2. Currículum professional 
3. Desenvolupament del supòsit pràctic (màxim 2 pàgines) 

 
Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum, la carta de motivació i el 
desenvolupament del cas pràctic, i un cop valorats aquests ítems, les persones seleccionades 
podran ser convocades a una entrevista personal (26 i 27 de maig), relacionada amb el 
desenvolupament del supòsit pràctic i aspectes relacionats amb el perfil del lloc de treball que 
pugui plantejar la comissió de selecció nomenada a l’efecte. 

 
Comissió de selecció 
 
Es constituirà una comissió de selecció que podrà entrevistar els candidats i demanar-los la 
justificació del currículum, si ho considera oportú, composada per: 

● Sr. Ignasi Llompart, Inspector d’Educació 

● Sr. Francesc Vila, Director de l’Equip LIC. 
 

 
 

Barcelona, 14 de maig de 2021 
 

mailto:elicceb@xtec.cat

