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Cobertura vacant al CRP – Centre de Recursos Pedagògics -: 
 

• CRP del Montsià 1 vacant 
 

 
S’obre termini del 8 al 12 de juny per a la present ació de sol·licituds , per ocupar, en règim 
de comissió de serveis o d’adscripció provisional,  les places ressenyada. 
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 
educatius, la formació permanent, la dinamització de projectes de centre i de la zona i donar a 
conèixer recursos pedagògics. 

Entre les funcions que desenvolupen els CRP, se’n destaquen: 

Prioritats: 

Assessorament a centres, tant en la modalitat de formació com en la d’assessorament 
col.laboratiu, en els seus processos de transformació educativa. 
 
Suport  en el desenvolupament de plans, projectes, processos de millora i d’innovació, formació 
i recerca educativa. 

Coordinació i organització de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ): Detecció. 
disseny, organització, gestió i avaluació de les activitats formatives prioritàriament en centre i 
per a centres. 

Disseny, organització i impuls per a la realització de projectes col·laboratius  i de creació de 
xarxes de centres. 

Identificació de pràctiques educatives de referència. 
 
Suport per a l’elaboració  i posada en marxa del pla de formació de centre, que integri propostes 
de transformació educativa, participació en programes d’innovació o projectes propis, 
propostes formatives en centre i participació en xarxes educatives 

Suport als projectes propis de la zona. I compartir experiències amb centres educatius propers, 
de zona. 

Disseny i organització d’activitats de dinamització de la zona amb participació de l’alumnat. 

El NODES del SE com a espai de comunicació, difusió i intercanvi d’experiències entre el 
professorat i centres de la zona 

Altres funcions: 

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. 
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Condicions que han de reunir els sol·licitants 
 
Requisits 
 

- Funcionari de carrera del cos de primària.  
- Estar inscrit a la borsa de personal docent amb serveis prestats un mínim de 12 mesos. 
- Flexibilitat horària i d’itinerància en funció de les tasques d’aquest servei. 

 
Mèrits 
 

• Experiència a l’aula de 4 anys 

• Preferiblement amb experiència en: 
o Formació i/o gestió de grups de formació de professorat 
o Participació en xarxes educatives 
o Formació de formadors, coordinador FIC, tutor de pràctiques, etc. 
o Haver format part d’un equip directiu i/o haver coordinat equips de centre. 
o Serveis educatius (CRP) 
o Participació en programes d’innovació educativa, projectes internacionals, 

xarxes educatives, etc. 
o Referent de centre de projectes dinamitzats pel Departament d’Educació 
o Haver portat  a terme algun assessorament /suport/ iniciativa en el centre 

educatiu 
• Amb coneixements de: 

o Programari de gestió de biblioteques (merlí/idealist) 
o Programari de gestió de formació (gtaf/gaf) 
o Usuari d’eines tecnològiques (fulls de càlculs, wordpress, tractament 

imatges, etc.). 
o Dinamització de diferents plataformes (Odissea, classroom, ús de webinars, 

twiters, Nodes..) 
o Anglès 
o Domini de l’ús de tecnologies digitals  

 
Documentació que cal presentar: 
 
Les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud, acompanyada del seu 
currículum vitae i una carta de motivació a l’adreça electrònica de la Secció de Gestió de 
Personal Docent d’aquests serveis territorials: personal_teb.ensenyament@gencat.cat  
 
Al tema del missatge cal posar: 
 

•  “Difícil cobertura vacant CRP Montsià”  

 
PROCEDIMENT: 
 
La provisió d’aquestes places es farà per un procediment de selecció que comporta dues fases: 
PRIMERA: selecció prèvia dels candidats a partir dels currículums professionals i d’una carta 
de motivació (màxim 1 full) on s’explicaran els motius que porten a optar a la plaça ofertada. 
SEGONA: les persones preseleccionades, si s’escau, podran ser convocades a una entrevista 
personal, que possiblement es farà durant la segona quinzena de juny. 
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Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum i, un cop valorat, les persones 
seleccionades podran ser convocades a una entrevista, si s’escau, per  la comissió del Serveis 
Territorial, formada per la Inspecció territorial, la cap de servei de personal docent, la 
coordinadora de SE als ST i la direcció del CRP del Montsià. El resultat de l’assignació de les 
vacants es publicarà a la web dels Serveis Territorials a finals de juny. 

 

Per a qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la Unitat de Serveis Educatius i 
Formació Permanent d’aquests Serveis Territorials (serveis_edu_teb.educacio@gencat.cat  
). 
 


