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Convocatòria per cobrir quatre vacants, en règim de 

comissió de serveis, a l’Equip tècnic de CRP’s del 

Consorci d’Educació de Barcelona 

 
Davant l’existència de quatre vacants a la plantilla de l’equip tècnic dels Centres de recursos 

pedagògics de Barcelona per al curs 2022-2023, s’obre un termini entre el 17 i el 23 de maig 

de 2022 per a la presentació de sol·licituds per optar, en règim de comissió de serveis, a les 

citades places.  

 

Els CRP són equips que donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent 
de mestres i professorat, especialment en temes d’assessorament i suport en els centres edu-
catius, la formació permanent, la dinamització de projectes de centre i de la zona i donar a 
conèixer recursos pedagògics. 
 

Funcions: 

 Suport, assessorament i acompanyament en l’elaboració  i posada en marxa de pro-

postes de transformació educativa, participació en programes d’innovació o projectes 

propis i propostes formatives en centre 

 Assessorament i suport  en el desenvolupament de plans, projectes, processos de 
d’innovació, formació i recerca educativa. 

 Suport i assessorament en projectes de centre (projectes d’autonomia de centre, pro-

jectes de Cultura Digital, projectes d’organització i ús de la biblioteca escolar, projec-

tes de convivència…) i de zona, tant en les fases de l’elaboració, de l’acompanya-

ment del projecte tot aportant informació, recursos i formació, com en la fase de se-

guiment i valoració. 

 Suport i acompanyament al professorat i als centres en l’ús educatiu de les tecnolo-

gies digitals, amb l’objectiu de garantir l’aprenentatge en línia de l’alumnat. 

 Assessorament als centres educatius en el disseny i el desplegament de l’estratègia 

digital de centre (EDC) 

 Ús, dotació de continguts, actualització i gestió del NODES del SE com a espai de 

comunicació, difusió i intercanvi d’experiències entre el professorat i centres de la 

zona 

 Assessorament i suport en l’ús del NODES dels centres educatius del districte 

 Assessorament i suport en el disseny, administració i manteniment dels espais virtu-

als d’aprenentatge dels centres educatius (principalment Moodle i Gsuite) 

 Assessorament i suport en la implementació i seguiment de recursos didàctics de 

cultura digital en els centres educatius 

 Coordinació i organització de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ): Detec-
ció de necessitats dels centres educatius, disseny, organització, gestió i avaluació de 
les activitats formatives, prioritàriament en centre i per a centres. 

 Assessorament en formació permanent, tant en l’elaboració del pla de formació de 

centre com en el disseny, organització i avaluació de les activitats formatives en cen-

tre. 
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 Disseny, dinamització, organització i gestió de les activitats formatives de coordinació 

de grups docents. 
 Disseny, organització i impuls de projectes col·laboratius de centre 
 Disseny, organització i impuls de xarxes de centres: projectes propis de la xarxa i in-

tercanvi d’experiències. 
 Identificació, validació i difusió de pràctiques educatives de referència. 
 Informació i préstec de materials didàctics, curriculars i d’altres recursos educatius. 
 Disseny, elaboració i dinamització de maletes i conjunts pedagògics relacionats amb 

projectes de la zona. 
 Localització, selecció, catalogació i difusió de recursos. 
 Treball en xarxa de la zona territorial i amb altres CRP, amb les institucions i serveis 

de la zona en la detecció de necessitats formatives, l’establiment de criteris comuns 
d’actuació, el coneixement i la difusió de recursos. 

 Disseny i organització d’activitats de dinamització de la zona amb participació de 
l’alumnat amb el suport del Districte. 
 

 
Requisits per a l’accés 
 

 Docent de primària o secundària amb experiència de docència de 5 cursos en 
centres educatius  

 Funcionari\a de carrera 
 
Mèrits que es valoraran 
 
 Preferiblement amb experiència en: 

 
 Assessorament i /o acompanyament pedagògic de centres 
 Formació i/o gestió de grups de formació de professorat 
 Participació i/o dinamització en xarxes educatives 
 Formació de formadors, coordinador FIC, tutor de pràctiques, etc. 
 Serveis educatius (CRP) 
 Participació en programes d’innovació educativa, projectes internacionals, xar-

xes educatives, etc. 
 Referent de centre de projectes  
 Experiència recent d’aula 

 
 Amb competència en: 

 
 Assessorament i acompanyament a centres en processos de canvi vinculats a 

la innovació i a la transformació educativa. 
 Lideratge pedagògic d’equips i xarxes educatives 
 Treball en equip 
 Dinamització i gestió de projectes educatius 
 Ús  d’eines ofimàtiques de gestió 
 Programari de gestió de formació (gtaf/gaf) 
 Dinamització de diferents plataformes (Odissea, classroom, ús de webinars, 

twitters, Nodes..) 
 Disseny i gestió de pàgines web (wordpress, tractament imatges, etc.). 
 Coneixements certificats en llengües estrangeres de nivell B2 o superior. 
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Participació 
 
Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva 
sol·licitud a la Recursos humans a rh_atenciodireccions.ceb@gencat.cat   entre el 17 i el 23 
de maig de 2022 indicant vacant CRP 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, 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 les candidatures i demanar-los 
la justificació del currículum, si ho considera oportú, composada per: 

● Elena Roca, Coordinadora de l’àrea d’Innovació, Programes i formació del CEB 

● Direcció/ons de CRP 
 

 
 

Barcelona, 16 de maig de 2022 
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