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Introd
ducció
Aque
esta guia té com
c
a objectiiu facilitar, a les persones
s que ocupen la direcció d’un centre educatiu
públicc dependentt del Departa
ament d’Ense
enyament, la
a descripció d’un
d
lloc de tr
treball específic
estructural. Així mateix
m
orienta
a sobre com fer la proposta de provis
sió provisionaal d’un lloc de
d treball
estes dues actuacions
a
ess compta am
mb dos
especcífic de caràccter estructural. Per dur a terme aque
mode
els normalitza
ats, un de de
escripció de lloc de treba
all i un segon de formalitzzació de la prroposta de
destin
nació provisional a un llo
oc específic, jja sigui de pe
ersonal funcionari o interrí.
oc de treball es defineix pel
p conjunt d
de funcions i tasques que
e, en un marcc organitzatiu
u concret,
Un llo
condu
ueixen a l’ob
btenció d’uns
s resultats. La
a descripció del lloc de trreball (en en davant DLTD
D) és el
docum
ment que reccull de mane
era sistematittzada i sintèttica la inform
mació que jusstifica l’existè
ència del llocc
de tre
eball a l’orga
anització, on s’ubica, quin
nes en són le
es funcions i quins resultaats se n’espe
eren de
l’acom
mpliment.
oc de treball específic, en
n el context d
de la plantilla
a docent d’un
n centre educcatiu públic, és un lloc
Un llo
de tre
eball que, a més
m de tenir atribuïdes le
es funcions docents
d
genè
èriques, es ddefineix per l’’assignació
de funcions especcífiques deriv
vades del prrojecte educa
atiu del centrre en el qual s’adscriu o del
d mateix
projecte de direccció.
LTD és clau per poder diissenyar el procediment
p
dde selecció de
d la
La infformació reccollida a la DL
perso
ona que l’hau
urà d’ocupar, ja que (entrre d’altes ele
ements) recull les compettències profe
essionals
que h
hauran de ga
arantir un des
senvolupame
ent correcte del lloc de trreball.
poder valorarr la idoneïtat d’una perso
ona que ha oc
cupar un lloc
c de treball eespecífic en un
u centre
Per p
educa
atiu públic i poder-ne
p
form
mular la prop
posa d’adscrripció provisio
onal cal, en pprimer lloc, comprovar
c
que la
a persona ca
andidata com
mpleix els req
quisits recollits en la DLT
TD i, en segoon lloc, valora
ar que el
perfil professional s’adequa a la resta de rrequeriments
s de la DLTD
D.

Allò que justificca l’existèn
ncia d’un llloc de treball específi
fic i la sevaa definició és
é el
catiu del centre
c
i el p
projecte de
d direcció
ó.
projjecte educ

Caal tenir
en
n compte

− És
É responsabbilitat de la direcció de
el centre ed ucatiu prop
posar la
plantilla
p
doccent, la qual ha d’aprovvar el Deparrtament
d’Ensenyam
d
ment.
− Els
E llocs de ttreball espe
ecífics es podran crear, suprimir o modificar
anual de lees plantilles docents.
únicament
ú
a través de l’aprovació
l
− Aquests
A
lloc s de treball tenen senttit únicamennt per la seva vinculaciió
al
a projecte eeducatiu de cada centre i al projeccte de direccció.
− Les
L funcionss específiques que se’lss assignin i lles condicio
ons en què
s’hagin de d esenvolupaar són les qu
ue determinnaran el perrfil
professional
p
l que cal req
querir a la persona
p
quee l’hagi d’occupar.
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1. La
a DLTD: continguts i pautes d
d’elaborac
ció
escripció d’un
n lloc de treb
ball s’estructu
ura en cinc apartats.
a
Prèviament hi coonsten les dades que
La de
identiifiquen la persona que fa
a la descripci ó del lloc i el centre al qu
ual s’adscriu.. També es recull
r
sobre
la basse de quin o quins docum
ments es fon
namenta la proposta de DLTD,
D
que poot ser el projecte
educa
atiu del centre, el projectte de direcció
ó o algun altrre documentt degudamennt aprovat pe
el centre: perr
al prim
er, cal fer constar la data
a d’aprovació
ó per part dell consell escoolar i, per al segon, la
mer i el darre
data d’entrada en
n vigor.
s de la identifficació del llooc de treball que
q la
En el primer aparrtat s’inclouen les dades ffonamentals
ulen directam
ment amb la plantilla
p
de pe
ersonal: l’especialitat doc
cent i el cos docent d’ads
scripció.
vincu
Aque
ests dos elem
ments són co
onsiderats re quisits d’ocupació del llo
oc de treball i, per tant, de
d
comp
pliment obliga
at.
En el segon aparttat es reculle
en els aspecttes del contin
ngut funcional del lloc dee treball; és a dir quina
missió i quines funcions té encomanades i en quines especificitats
e
s de context es desenvoluparà la
a professiona
al. En el conttext docent, a
aquest aparttat es coneix com a dadees bàsiques de
d perfil del
tasca
lloc. E
En aquesta Guia
G
es dete
erminen els p
perfils profess
sionals de llo
oc, dels qual s se’n dóna una
definiició pel que fa
f a la missió
ó i al conting ut funcional.
n tercer aparrtat es define
eixen els req uisits addic
cionals del lloc de treballl, que queden justificats
En un
pel pe
erfil de lloc descrit
d
en l’ap
partat anterio
or. També só
ón elements de complimeent obligat pe
er part de
les pe
ersones que han d’ocupa
ar el lloc de ttreball, i pode
en referir-se a titulacionss específique
es i a
forma
ació i/o experiència acred
ditada. Els re
equisits addic
cionals d’ocu
upació vénenn tancats en el cas de
perfilss de lloc de treball
t
espec
cífic determin
nats pel Depa
artament d’E
Ensenyamen t.
nal òptim perr a l’èxit en la
a consecucióó de la missió
ó i de les
El quart apartat descriu el perrfil profession
ons del lloc de
d treball. Re
ecull quins co
oneixements
s i procedime
ents calen peer desenvolu
upar les
funcio
funcio
ons específiq
ques del lloc de treball. T
També s’hi in
nclouen les competències
c
s tranversals
s que són
necesssàries per a l’acomplime
ent del lloc, ttant en l’exerrcici a l’aula com en la intteracció amb
b la resta
d’ento
orns que con
nformen l’esp
pai educatiu:: amb els altrres professio
onals, amb lees famílies i amb
a
la resta
d’age
ents implicatss.
nquè apartat de la DLTD ha d’informa
ar que la dire
ecció ha fet el
e tràmit precceptiu d’inform
mació a
El cin
òrgan
ns de govern
n del centre i la data en q
què s’ha dut a terme.

Per al curs 2016‐2017:
Cal tenir
en ccompte
D s’ha de lliurar, signnada pel director
d
o
− La proposta dde la DLTD
directora del centre, als serveis territorials o al Consorcci, segons
corrrespongui, perquè l’ap
provi. El cen
ntre n’ha d’ arxivar unaa còpia.
− Només s’ha d e formular la proposta
a de la DLTTD dels nous llocs de
treball específfics estructu
urals per al curs 2016‐22017.
− Call emplenar el model de DLTD d’acord amb ccadascun de
els perfils
pro
ofessionals de l’apartatt 1.2.1.
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1.1. Da
ades d’identificació dell lloc de treb
ball
es dades prin
ncipals que vvinculen el llo
oc a la plantilla: cos i esp
pecialitat do
ocent, les
Ens informa de le
qualss són conside
erades requisit.

Cal tenir
en com
mpte

Les dades d’aquest aparttat determiinen els req
quisits per a l’ocupació de cada
llo
oc de treball: cos funccionarial o especialitatts docents del lloc. Ell lloc de
treeball no po
ot ser ocuppat per pro
ofessionals que no ti nguin l’esp
pecialitat
do
ocent o no puguin
p
acreeditar‐la d’aacord amb el
e sistema dd’equivalències que
en
n cada cas estableixi l’A
Administració educativa
a.

ecialitat docent: S’hi identtifica l’especiialitat docentt assignada al
a lloc de trebball.
Espe
dscripció del lloc de treba
all.
Cos: S’hi identificca el cos d’ad
1.2. Da
ades bàsiqu
ues del perfil del lloc de
e treball
ecull les apo rtacions que
e s’esperen del
d lloc de treeball per poder assolir el
La infformació d’aquest bloc re
projecte educatiu de centre i/o
o el projecte de direcció. Determina què
q ha de ferr l’ocupant i amb quina
e i dels usua
aris a l’hora dd’exercir l’esp
pecificitat de
e
finalittat, tenint en compte les circumstànciies del centre
la fun
nció docent.
1.2.1. Perfil del lloc de treba
all
ocs de treball específics objecte d’aq
questa Guia són
s els que tenen
t
atribuïït un perfil pro
opi amb
Els llo
caraccterístiques i funcions esp
pecífiques do
ocents que exigeixen
e
tèc
cniques de trreball, respon
nsabilitats
especcials o condicions amb peculiaritats
p
p
pròpies, d’ac
cord amb el projecte
p
educcatiu de centtre i el
projecte de direccció.
Per a
al curs 2016‐‐2017 el Dep
partament d’’Ensenyament ha preesta
ablert, mitjannçant la Reso
olució
ENS//1128/2016, de 26 d’abril, dels perfilss professiona
als dels llocs de treball esspecífics en centres
c
educa
atius públicss dependents
s del Departa
ament d’Ense
enyament i el
e procedimeent de capacitació
profe
essional per ocupar-los,
o
nou
n perfils d
de llocs de tre
eball, d’acord
d amb les neecessitats mé
és habituals
s i amb l’estrratègia marc del Departament, que faan referència
a al perfil
dels ccentres educcatius públics
lingüíístic en llengua estrangera, AICLE; la
a competènc
cia digital doc
cent; l’atencióó a la diversitat dels
alumn
ó de projecte
es i serveis d
de formació professional
p
inicial i/o enssenyaments de règim
nes; la gestió
especcial; la lecturra i biblioteca
a escolar; la immersió i suport lingüístic; l’educaciió visual i plà
àstica; la
docèn
ncia de duess especialitatts docents a l’ESO, i les metodologies amb enfoccament globa
alitzat.
ament, llocs dde treball do
ocents
El dirrector o direcctora del centre educatiu ha de definir, necessària
especcífics estructturals amb un dels perfilss establerts.
q es propo
osen al mode
el normalitzatt de la DLTD
D són els seg
güents:
Els perfils de llocss de treball que
□ Perfil lin
ngüístic en llengua estrange
era, AICLE
Codis: IAN (anglès), IFR (francès)), IAL (aleman
ny) i IIT (italià)
□ Compe
etència digital docent: codi T
TIC

□ Atenció
ó a la diversita
at de l’alumnatt: codi DIV
□ Gestió de
d projectes i serveis de la fformació profe
essional inicia
al o d’ensenyaaments de règiim
especial: codi GPS
colar: codi LB
BI
□ Lectura i biblioteca esc
ó i suport lingü
üístic: codi ISL
L
□ Immersió
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□ Educació
ó visual i plàsttica: codi EVP
P
□ Docència
a de dues esp
pecialitats doce
ents a l’ESO: codi EDP
□ Metodolo
ogies amb enffocament glob
balitzat: codi EGI
E

1.2.2. Definició del
d contingu
ut funcional del lloc de cada perfil professiona
p
al
efinició del co
ontingut func
cional de cad
da lloc espec
cífic ha d’inclo
oure la missiió (resultat global
g
més
La de
signifficatiu que ha
a d’obtenir el lloc de treba
all en el conttext del centre), les funci ons principa
als (finalitats
parcia
als més sign
nificatives que ha d’aporta
ar el lloc de treball)
t
i les activitats
a
de cada perfil professional.
p

Caal tenir
en
n compte

Al Portal de
d centre, d ins l’apartaat “Personal de centress”, podeu co
onsultar el
contingut funcional ddels perfils de
d lloc de trreball previsstos a la Ressolució
ENS/1128//2016, de 226 d’abril, dels perfils professional
p
ls dels llocs de treball
específics en centres educatius públics
p
depe
endents de l Departament
d’Ensenyaament i el prrocedimentt de capacitació professsional per ocupar‐los,
o
que perme
et completaar la descrip
pció d’acord
d amb les prrevisions de
el projecte
educatiu del
d centre i//o el projecte de direccció o les daddes de conttext
específiqu
ues.

xt específiqu
ues
1.2.3. Condicions de contex
quest apartat es recullen descriptivam
ment aquells aspectes o trets específfics de l’entorn o del
En aq
mateix centre que
e tenen algun
n tipus d’inci dència sobre
e la funció ed
ducativa i l’exxercici de l’a
activitat
nt, per exem
mple: centre de
d nova crea
ació, centre amb
a
alt índex
x de temporaalitat de la pla
antilla, alt
docen
nivell de mobilitatt dels alumne
es, centre am
mb un gruix rellevant
r
de professors
p
d’’edat avança
ada, centre
nòmic i/o soc
cial desfavorit. També s’hhi poden reco
ollir
de màxima complexitat en un entorn econ
ents de conttext que es puguin
p
interprretar com a oportunitats,
o
per exemplee, ser un cen
ntre amb
eleme
una d
dotació important de nove
es tecnologie
es; estar ubicat en el marc d’un clúste
ter econòmic
c o amb
unes singularitatss demogràfiques, etc.
1.3. Re
equisits add
dicionals de
el lloc
equisits addiccionals que han
h de tenir els professo
ors per ocupa
ar els perfils de lloc de tre
eball
Els re
especcífic (determinats pel Departament d’’Ensenyame
ent per al curs
s 2016-20177) es recullen
n a la
Reso
olució ENS/1128/2016, de
e 26 d’abril, d
dels perfils professionals
p
s dels llocs dee treball esp
pecífics en
centrres educatiuss públics dep
pendents del Departamen
nt d’Ensenya
ament i el proocediment de
e
o
(D
DOGC núm. 7114, de 5 de
d maig de 22016).
capaccitació professsional per ocupar-los

Cal teenir
en co
ompte

Aquest aparrtat és fix i nno es pot em
A
mplenar, atès que els rrequisits addicionals
e
estan
predeterminats ppel Departament d’Enssenyament i són els que consten
a la Resolucció ENS/11228/2016, de
e 26 d’abril, i que pode u consultarr al Portal
d centre dins l’apartaat “Personall de centress”.
del
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1.4. Pe
erfil de com
mpetències professional
p
ls
etències proffessionals d’ un lloc de tre
eball és la de
escripció delss coneixeme
ents, les
El perfil de compe
habiliitats, les aptituds i les acttituds que ga
aranteixen l’a
acomplimentt efectiu de lees funcions i activitats
del llo
oc. És l’elem
ment clau en diferents
d
pro
ocessos de gestió de recu
ursos humanns, ja que -de
el seu
contin
ngut- se’n de
erivaran efec
ctes pel que ffa a la selecc
ció, la provisió, la formacció i l’avaluac
ció de
l’acom
mpliment.
El perfil competen
ncial dels lloc
cs específicss dels centre
es educatius tenen la sevva justificació
ó en les
funcio
ons específiq
ques que ten
nen assignad
des i que es deriven direc
ctament del pprojecte educatiu del
centrre. Aquestes funcions esp
pecífiques só
ón les que ju
ustifiquen que
e els perfils pprofessionals
s que es
s
res
specte a la fu
unció docentt genèrica.
descrriuen siguin singulars
ncial inclou la
a competènccia tècnica (e
específica d’u
un lloc de treeball o d’un conjunt
c
de
El perfil competen
ns molt simila
ars) i les com
mpetències trransversals (capacitats aaplicables a diversos
d
llocs amb funcion
mb funcions molt
m diferencciades).
llocs de treball am

Cal tenir
en compte

Els elemen
nts d’aquesst apartat són
s els que
e cal valoraar per determinar la
idoneïtat de
d la perso na aspirantt al lloc de treball i ppoden ser considerats
c
mèrits.

1.4.1. Competència tècnica
eferència als coneixemen
nts de base cconceptual i/o
o de procediments i tècn iques que es
s considera
Fa re
que ccal disposar per desenvo
olupar les fun
ncions espec
cífiques del llo
oc de treball que siguin addicionals
a
als qu
ue vénen acreditats per la titulació i/o
o formació de
e l’apartat 1 i 3 de la propposta de DLT
TD.
ersals
1.4.2. Competències transve
ncies necess
sàries per afrrontar situacions laborals
s de complexxitat diversa i que no
Són les competèn
n a veure am
mb la competè
ència tècnica
a. S’anomen
nen transvers
sals perquè ppoden ser re
equerides en
tenen
llocs de treball i contextos
c
dife
erents.
A l’an
nnex 2 hi ha una relació de
d competèn
ncies i la defiinició de cadascuna, quee pot servir d’orientació.
eball específics, les comp
petències tra
ansversals es
s relacionen fonamentalm
ment amb
En els llocs de tre
esponsabilita
ats especials i/o amb les ccondicions i peculiaritats pròpies quee es derivin de
d l’aplicació
les re
del prrojecte educatiu i de dire
ecció del centtre.
1.5. Trràmit d’inforrmació a òrg
gans col·leg
giats per parrt de la direc
cció del cen
ntre
Finalm
ment, un cop
p s’ha fet la proposta
p
de DLTD cal qu
ue s’informi als
a òrgans cool·legiats del centre, és a
dir, al claustre de professors i al consell esscolar. Tamb
bé cal fer-ne constar la ddata en què s’ha
s
fet
aquest tràmit d’informació.
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2. La
a proposta
a motivada de destiinació pro
ovisional
La prroposta motivvada de prov
visió provisio
onal del lloc de
d treball d’una persona ffuncionària de
d carrera o
interin
na és el document que ju
ustifica l’ajusst als requisitts del perfil del lloc de treeball i la idoneïtat de la
perso
ona proposad
da al perfil co
ompetencial descrit a la DLTD corres
sponent.
Valorrar des de la perspectiva de la idoneïïtat és simple
ement avanç
çar en la líniaa de modernitzar els
proce
essos selectius i abandon
nar la concep
pció d’exclus
sivitat o predomini de less proves mem
morístiques
de co
oneixements, i consolidarr la valoració
ó d'altres variiables, recon
negudes abaastament com
ma
predictores del co
omportamentt laboral, com
m són les competències professional s que, tal co
om s’ha vist,
impliq
quen el domini de coneix
xements i tam
mbé d’habilita
ats, actituds, motivacionss, etc.
En el curs 2016-2
2017, la idoneïtat en el prrocés de pro
ovisió provisio
onal d’un llocc de treball de
d caràcter
estructural s’ha de considerarr bàsicamentt a partir de la valoració de
d les titulac ions, formac
ció
acred
ditada i experiència prèvia docent i/o no docent que aporti la persona
p
canddidata, i que siguin
addiccionals als re
equisits, en el
e sentit que ssón elements
s que informen de les coompetències
profe
essionals (tèccniques i/o trransversals) adquirides i//o desenvolupades. Sem pre caldrà ju
ustificar que
perfil compete
encial descrit a la DLTD ccorresponen
nt al lloc de
aquests elementss tinguin relació amb el p
treba
all que s’ha de proveir. A més es podrrà dur a term
me una entrev
vista personaal a la persona
candiidata per com
mpletar aque
esta valoració
ó competenc
cial.

Cal tenir
en compte

La propostaa de destinaació per al curs
c 2016-20
017 s’ha de formalitzarr per a tots
els llocs esp
pecífics estrructurals de
el centre, inclosos els jaa definits en
n cursos
anteriors.
ecífic de carràcter estruuctural cal fe
er sempre
Per proveirr un lloc de treball espe
la propostaa motivada, que cal justificar bàsiccament per l’adequació
ó de la
persona candidata al pperfil del llo
oc de treball (tant des ddel punt de vista dels
requisits qu
ue cal acom
mplir com pe
er la idoneïttat al perfil competenccial).
La DLTD es justifica se mpre per laa seva relació amb el p rojecte edu
ucatiu del
centre i/o el
e projecte dde direcció..

2.1. Identificació del
d lloc de treball espec
cífic estructtural que cal proveir
En el primer aparrtat de la proposta motiva
ada de provis
sió cal fer constar les daddes d’identificació del
lloc q
que apareixen en els apartats 1 i 3 de
e la DLTD, i que
q són:
−
−
−

E
Especialitat docent
d
C
Cos docent
P
Perfil del lloc de treball do
ocent
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Cal
C tenir
Per al curss 2016‐2017
7, els perfilss de lloc esp
pecífic que cal
c proveir ppoden ser:
en
e compte
− Perfil
P
lingüístic en llenggua estranggera, AICLE
C
Codis:
IAN (anglès),
(
IFR
R (francès), IAL (alemany) i IIT (itaalià)
− Competènc
C
cia digital doocent: codi TIC
− Atenció
A
a laa diversitat dde l’alumnaat: codi DIV
− Gestió
G
de projectes i seerveis de la formació professional
p
l inicial o
d
d’ensenyam
ments de règgim especiaal: codi GPS
− Lectura
L
i bib
blioteca esccolar: codi LBI
L
− Immersió
I
i suport
s
lingüüístic: codi ISL
I
− Educació
E
vissual i plàsticca: codi EVP
P
− Docència
D
de
e dues espeecialitats do
ocents a l’ESSO: codi EDPP
− Metodologi
M
ies amb enffocament globalitzat: codi
c EGI

2.2. Identificació
ó de la perso
ona proposa
ada
En el segon aparttat cal fer-hi constar les d
dades que id
dentifiquen la
a persona prooposada, és a dir: el
nom i cognoms, NIF,
N cos doce
ent al qual p
pertany i espe
ecialitat doce
ent que acreddita. També cal indicar
si la p
persona prop
posada ha es
stat destinad
da al mateix centre
c
en el curs 2015-20016.
Finalm
ment cal fer--hi constar la
a forma d’ocu
upació, d’entre les següents:
□ PS (docent pèrd
dua destinac
ció definitiva))
□ PP (docent desstinació provisional)
□ CS (docent en comissió
c
de serveis)
□ IN ((docent interrí)
2.3. Co
onsulta prèv
via a l’equip
p directiu
A con
ntinuació, cal fer constar que s’ha fet la consulta prèvia
p
preceptiva a l’equ ip directiu de
el centre i la
data en què s’ha dut a terme.
2.4. Ju
ustificació de
d la propos
sta
Aque
est apartat éss el nucli de la
l proposta m
motivada, qu
ue ha recollir aquells elem
ments que ha
an permès
comp
provar el com
mpliment dels
s requisits de
el perfil del llo
oc i també va
alorar els eleements que, de forma
addiccional, perme
eten constata
ar la idoneïta
at de la perso
ona d’acord amb
a
el perfil competencial descrit a
la DL
LTD del lloc de
d treball esp
pecífic del qu
ual se’n prop
posa l’adjudic
cació provisioonal.
El mo
odel normalittzat per dur a terme la prroposta d’adjudicació provisional perm
met fer consttar les
evidè
ències objecttives de titula
acions acred itades, de fo
ormació espe
ecífica i d’expperiència prè
èvia, docent
o no docent, que ofereixen ind
dicadors del domini de la
a competència tècnica i lees competèn
ncies
tranversals que es
e recullen a la DLTD.

Cal tenir
en compte

Quan s’haggi dut a teerme una entrevista
e
personal
p
am
mb el cand
didat/a cal
adjuntar, a la propostta, el registre de valoració d’aqueesta, segons el model
normalitzatt del Departtament d’Ensenyamen
nt.

2.5. En
ntrevista pe
ersonal
Amb la finalitat de
e completar la
l valoració d
de l’adequac
ció de la pers
sona proposaada al lloc de
e treball es
podrà
à fer una entrevista perso
onal a la perssona candida
ata.
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Cal tenir
en compte

Les persone
es candidattes que pod
den ocupar aquests
a
lloccs de treball són o bé
personal fu
uncionari doocent o bé personal
p
de la borsa dee personal interí. Per
tant, el perrfil professioonal que es valori ha de
e partir de lla premissa que les
persones caandidates jaa garanteixe
en el perfil competenccial de la fun
nció
docent i s’h
ha de centraar en les condicions i re
equisits quee singularitzzen el lloc
respecte de
els llocs doccents ordinaaris.

2.6. Trràmit de con
nformitat de
e la persona
a proposada
a
Finalm
ment, i per cloure
c
la prop
posta motivad
da d’adjudica
ació provisio
onal, cal fer cconstar la conformitat de
la perrsona propossada i la data
a en què s’ha
a fet.

Cal tenir
en compte

P al curs 2016‐2017:
Per
2
− Laa proposta dd’adjudicació provision
nal s’ha de l liurar, signaada pel
director o dirrectora del centre,
c
als serveis
s
terriitorials o al Consorci,
se
egons corresspongui. El centre n’ha
a d’arxivar uuna còpia.
− Laa direcció deel centre també ha de fer constar la propostaa de
prrovisió ambb destinació provisional per al curss 2016‐2017
7a
l’aaplicació infformàtica PDA.
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Anne
exos
Annex
x1
nició de llo
ocs de treball
Defin
Missió
ó, en el centre educatiu. H
Ha d’express
sar el
La miissió indica la raó de ser del lloc en l’’organització
resulttat global mé
és significatiu
u que ha d’ob
btenir el lloc de treball en
n el context ddel centre ed
ducatiu i, per
tant, ha de recollir la principal contribució en relació am
mb el projectte educatiu dde centre.

Cal ttenir
en ccompte

Laa redacció de
d la missióó ha de tenir una estru
uctura i l’esstil ha de se
er concís i
co
oncret.

Î

A
Acció/ions

Q
Què fa?

Procés

Respecte a què?

Î

Guia/Guies o
marc/s

D’acord am
mb
què?

Î

Resultat

Per què?

9

L’acció o accions
a
consig
gnades han de
e ser les més significatives per assolir elss objectius i s’expressen
mitjançantt un verb en in
nfinitiu.

9

Procés: àrrea d’activitat o parcel·la de l’organització
ó sobre la qual el lloc de trebball exerceix l’acció o les
accions indicades anteriorment.

9

Guia/Guie
es o marc/s: orrientacions i/o limitacions més
m significatives que té el llooc de treball per
p
aconseguiir els objectius
s.

9

Resultat: allò
a que el lloc
c de treball ha d’aportar a l’o
organització i allò
a de què ess responsabilittza
directamen
nt. Indica per què existeix e
el lloc i què se n’espera.

Func
cions
ons d’un lloc
c de treball le
es finalitats parcials
p
més significativess que ha d’ap
portar un
S’enttén per funcio
lloc d
de treball a l’o
organització..
ocs de treball específics tenen atribuïït un perfil prropi, en la mesura que deesenvolupen
n funcions
Els llo
especcífiques doce
ents que exig
geixen tècniq
ques de treb
ball, responsa
abilitats espeecials o cond
dicions amb
peculliaritats pròpies, que sing
gularitzen sufficientment aquest
a
lloc per distingir-loo dels llocs ordinaris
o
que
tenen
n assignadess les funcions
s docents ge
enerals d’aco
ord amb el prrojecte educaatiu de centrre i el
projecte de direccció.

Cal ttenir
en ccompte

Acció

Laa redacció de
d les funcioons té una estructura semblant
s
a la de la misssió, però
m simplificcada, atès qque es caraccteritza per un grau méés alt de concreció.
més

Î

és
Procé

9

Acció de tiipus organitza
atiu que el llocc de treball ha portar a terme
e per assolir eels objectius.

9

Procés: àrrea d’activitat de
d l’organitzacció sobre la qu
ual el lloc de treball exerceixx l’acció.
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Activ
vitats
activitats són totes les actuacions con
ncretes que es
e fan per po
ortar a termee les funcions
s del lloc de
Les a
treba
all. Per a cada
a funció es poden
p
identifficar dues o més
m activitats significativves.

Cal ttenir
en co
ompte

Laa redacció de
d les activi tats comen
nça amb un verb en terrcera person
na (porta
a terme, elab
bora, etc.). És convenie
ent evitar l’ús de verbss substantivats
(ttramitació, elaboració,
e
etc.) per no
o desvincula
ar les accionns del lloc de
d
trreball.

Verbs
s que s’han
n de tenir en compte i ve
erbs no reco
omanables
a) Ve
erbs que s’h
han de tenir en compte
ANALIT
TZAR
Estudia
ar o examinar sittuacions o problemes considerrant-ne per sepa
arat les parts.

APROV
VAR
Donar la conformitat pe
erquè es faci alg
guna cosa o a a
alguna cosa feta
a.

ASSES
SSORAR
Informa
ar o donar conse
ell a algú sobre certs temes o a
assumptes.
CONTR
ROLAR
Fer el sseguiment necesssari del desenv
volupament d’u na funció o activitat executada per altres persoones i quantificant-la o
emeten
nt-ne judicis sob
bre el complimen
nt d’allò estable
ert i proposant-ne les mesures correctores.
c
COORD
DINAR
Disposa
ar ordenadamen
nt la utilització de
d mitjans i recu
ursos diferents de
d manera que siguin compatibbles, en el temp
ps i/o en
l’espai, per obtenir els objectius o resu
ultats pretesos.
DECIDIIR
Sentencciar o dir què s’ha de fer en cas
s de dubte o co
ontrovèrsia. Apro
ovar una actuac
ció.
DIRIGIR
R
Ordena
ar l’actuació de les persones, aiixí com definir i regular la utilitz
zació dels altres recursos per aassegurar l’obten
nció d’un fi,
responssabilitzant-se de
els resultats.
ELABO
ORAR
Manipular una primera
a matèria (input) per transforma
ar-la en un produ
ucte (output).

INFORM
MAR
Aportarr dades o comun
nicar fets, situac
cions, etc.
ORGAN
NITZAR
Distribu
uir els recursos i definir les func
cions, les compe
etències, les seqüències d’actu
uació i les respoonsabilitats dels
s diferents
membre
es d’un equip, optimitzant-ne
o
la
a utilització.
PLANIF
FICAR
Establirr la seqüència de
d desenvolupam
ment del conjun
nt d’accions amb
b resultats parcials concrets enn un entorn de temps
(normallment, a mitjà i llarg termini).
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PROGRAMAR
Establir la seqüència d’accions i operacions, com a desenvolupament d’un pla, en un entorn de temps normalment pròxim.
PROPOSAR
Presentar un pla o projecte determinat al lloc que té competència per decidir sobre aquest, buscant-ne la conformitat per dur-lo
a terme.
REALITZAR
Executar personalment una acció (mecanografiar, arxivar, traslladar, netejar, etc.).
REVISAR
Comprovar l’estat i/o el funcionament d’una instal·lació, d’un equip o element d’aquesta, l’exactitud d’un document o les accions
d’un procés, amb la finalitat de poder establir-ne, si escau, la funcionalitat i/o fiabilitat correctes.
SUPERVISAR
Analitzar globalment els resultats, els mitjans utilitzats o els fets importants d’un o de diversos processos per validar-los.
Marcar què s’ha de fer i controlar-ne l’execució d’una manera propera a l’activitat.
VIGILAR
Observar els resultats, els mitjans utilitzats o els fets importants d’un o de diversos processos per validar-los.

b) Verbs no recomanables
ASSISTIR
Si s’utilitza en el sentit de «donar suport», «assessorar», etc., s’ha d’indicar la matèria sobre la qual s’assisteix, així com la
repercussió en els resultats i si l’assistència es fa individualment o amb un equip de persones.
COL·LABORAR
S’ha d’indicar el tipus de col·laboració i la incidència d’aquesta en els resultats.

CONTRIBUIR
S’ha d’indicar amb què es contribueix i la finalitat o els resultats que s’assoleixen.

COOPERAR
S’ha d’indicar en què es coopera, amb quins mitjans i la incidència de l’acció en els resultats.
ESTIMAR
S’han d’assenyalar les circumstàncies o els punts de referència que s’utilitzen en l’estimació, així com el pes d’aquesta i la
incidència en els resultats.
FACILITAR
S’han d’indicar les finalitats que es persegueixen, les accions que es porten a terme i la repercussió d’aquestes en els resultats.
GESTIONAR
S’ha de redactar, de manera que no hi hagi dubtes, l’accepció de la paraula que s’utilitza en cada cas (per exemple: gestions,
recursos, fer gestions per aconseguir alguna cosa, etc.). S’ha d’indicar, així mateix, la finalitat de la gestió o la incidència
d’aquesta en els resultats.
INTERVENIR
S’ha d’indicar l’accepció de la paraula que s’utilitza en cada cas i s’ha d’assenyalar, així mateix, el tipus d’intervenció i la
incidència d’aquesta en els resultats.
PARTICIPAR
S’ha d’indicar el tipus de participació, així com la incidència d’aquesta en els resultats finals.
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Annex 2
Competències transversals
COMUNICACIÓ, PERSUASIÓ I INFLUÈNCIA
Capacitat per expressar informació de manera clara i convincent en els diferents registres, entorns i canals de comunicació,
assegurant-ne la comprensió i identificant les reaccions per part dels alumnes o dels professionals que col·laboren en el
centre.
FLEXIBILITAT I GESTIÓ DEL CANVI
Capacitat per adaptar el propi comportament a diferents contextos, situacions i persones de manera ràpida i adequada
sense perdre en cap moment el sentit del rol docent.

TREBALL EN EQUIP I TREBALL EN XARXA
Capacitat per col·laborar i participar en grups de treball docents per assolir uns objectius comuns.

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ
Capacitat per establir amb eficàcia objectius, fases, etapes i prioritats per a la consecució d’objectius mitjançant el
desenvolupament de plans individualitzats dels alumnes, tenint en compte els recursos disponibles i establint mesures de
control i seguiment.
ORIENTACIÓ CAP ALS RESULTATS I A LA QUALITAT
Capacitat per orientar la feina cap a l’assoliment dels objectius amb la màxima qualitat i la menor despesa de recursos
possible; en definitiva, amb l’eficàcia necessària per donar el millor servei als alumnes).
ANÀLISI DE PROBLEMES I PRESA DE DECISIONS
Capacitat per analitzar la situació de manera objectiva, explorar-ne les causes i cercar alternatives possibles de solució, per
triar la més adequada d’acord amb la situació, les possibilitats d’implementació, les conseqüències que se’n puguin derivar i
els riscos associats.
ORIENTACIÓ DE L’ALUMNAT I DE LES FAMÍLIES
Comprendre les necessitats dels alumnes i/o les famílies. Orientar les actuacions i dur a terme accions per facilitar l’atenció
de les seves demandes i/o necessitats, així com la seva relació amb l’entorn més immediat.

COMPROMÍS AMB EL SERVEI PÚBLIC I L’ORGANITZACIÓ
Compartir els principis i valors de l’Administració pública i actuar amb coherència amb un mateix i amb l’organització.

ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL I MILLORA CONTÍNUA
Capacitat i motivació per mantenir al dia el coneixement respecte a l’especialitat i cercar millors maneres de fer que
assegurin una millor qualitat de l’ensenyament.

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT
Capacitat per obtenir informació rellevant de fonts diverses atenent uns determinats objectius i per ordenar-la i tractar-la,
destriant-ne la més important, prioritzant-la i extraient-ne les conclusions adequades.

INICIATIVA, AUTONOMIA I PROACTIVITAT
Capacitat per actuar proactivament i resoldre de manera eficaç les situacions que sorgeixen en el dia a dia de l’activitat
professional. Implica perseguir els objectius més enllà del que es requereix o s’espera.

RIGOR I MÈTODE
Capacitat per procedir amb cura, deteniment i especial atenció als detalls, aplicant un mètode sistemàtic i constant de
control, seguiment i verificació dels resultats que es van assolint.

GESTIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Capacitat per manejar les persones i les situacions amb diplomàcia i tacte, i per reconèixer els conflictes possibles i cercar
la manera d’arribar a solucions que satisfacin totes les parts implicades.

14/15

CREATIVITAT I INNOVACIÓ
Capacitat per idear, programar i implantar solucions noves i diferents per a problemes o situacions requerides pel lloc de
treball, el centre o els alumnes en un context canviant.
TOLERÀNCIA A LA PRESSIÓ
Capacitat per continuar treballant amb eficàcia en situacions de pressió ambiental, hostilitat o estrès, generades en la
pròpia intervenció o en la relació amb la resta de professionals. Implica la capacitat d’autocontrol de reaccions emocionals i
conductuals, evitant les respostes impulsives o precipitades, així com una bona tolerància a la frustració que es produeix
sovint en contextos docents complexos.
DIRECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PERSONES
Capacitat per dirigir un equip docent, o de suport a l’activitat docent, i aconseguir que les aportacions de l'equip
contribueixin a la consecució de determinats resultats així com a la satisfacció i/o creixement professional dels membres
que l’integren.
VISIÓ ESTRATÈGICA
Capacitat per decidir i actuar incorporant les consideracions dels efectes a mitjà o llarg termini de les actuacions actuals,
tenint en compte l’entorn i els canvis que s’hi preveuen, que permetin un bon posicionament del nivell educatiu del centre i
dels alumnes.

ALTRES (Cal especificar-los)
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