Generalitat de Catalunya
Departament d’ Ensenyament
Serveis Territorials a Girona

Girona, 14 de maig de 2018
Assumpte: Convocatòria vacant CRP
Referència: SEFP/CSF
Núm.registre: 21589

Senyor/a director/a,

Per tal de cobrir una plaça vacant al CRP de la Selva 2 (Blanes), us agrairia que féssiu
extensiva entre el professorat del centre que dirigiu, la següent informació:
S’obre termini del 16 al 23 de maig de 2018 per a la presentació de sol·licituds per
ocupar, en règim de comissió de serveis o d’adscripció provisional, les places relacionades.
En el perfil professional cal destacar la capacitat de dinamització educativa així com saber
gestionar i dinamitzar l’ús dels recursos TIC en els centres de la zona i en el propi servei
educatiu, coordinar i donar suport a les activitats de formació permanent i a l’intercanvi
d’experiències educatives per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica
docent. Trobareu aquesta informació al portal : http://ensenyament.gencat.cat, on haureu
d’accedir a l’apartat dels Serveis Territorials > Girona > Serveis Educatius i Formació
Permanent.

Condicions que han de reunir els sol·licitants

Requisits :
-

Funcionari de carrera del cos de primària.
Un mínim de 4 anys d’experiència docent amb caràcter general.
Flexibilitat horària en funció de les tasques d’aquest servei.

Mèrits
-

-

Haver treballat en un CRP
Haver participat en activitats de treball en equip amb serveis educatius.
Tenir publicacions relacionades amb les tasques dels CRP o haver elaborat recursos
educatius i didàctics de suport a la docència o a les TIC
Haver coordinat o participat en projectes de recerca, experimentació o innovació dins
l’àmbit curricular o de gestió.
Haver participat com a docent, prioritàriament com a formador/a, en activitats de formació
en temes relacionats amb la gestió, la formació del professorat, la gestió de recursos, l’ús
didàctic de les TIC_TAC o la innovació.
Tenir formació permanent adequada (assistent i formador)
Haver ocupat càrrecs de direcció.
Haver estat coordinador/formador en activitats de FIC
Haver estat tutor de pràctiques
Haver estat coordinador/a d’informàtica
Haver coordinat o participat en projectes TIC de centre, zona o institucions educatives.
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-

Haver estat responsable de projectes d’innovació reconeguts pel Departament
d’Ensenyament.
Haver gaudit d’una llicència d’estudis en temes relacionats amb el patrimoni cultural i social
del país o de l’ús de les noves tecnologies
Bon domini de les eines Google.
Coneixement d’idiomes.

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud adreçada al director dels Serveis Territorials, amb una breu explicació de la
motivació que teniu per sol.licitar la plaça del CRP.
- Currículum relacionant els mèrits al·legats en els diferents apartats de la convocatòria. A
l’apartat de formació hi cal fer constar el nom correcte de l’activitat, entitat organitzadora, any
de realització, nombre d’hores i si la vostra participació ha estat com a formador o com a
assistent.

Cal presentar la sol·licitud, preferentment, a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) de l’edifici de
la Generalitat a Girona. En cas que la presenteu en una altra dependència oficial, caldrà que
escanegeu la sol·licitud juntament amb el registre d’entrada i, l’avanceu per correu electrònic a
la següent adreça: sefp_gir.ensenyament@gencat.cat

Es constituirà una comissió de selecció que podrà entrevistar els candidats i demanar-los la
justificació del currículum, si ho considera oportú.
Per a qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la Secció de Serveis Educatius i
Formació Permanent d’aquests Serveis Territorials ( Celin Sàbat, telèfon: 872975581).

Atentament,

Signat digitalment
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