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L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona: 
                               
En el Marc dels programes mixtos d’orientació i formació professional per a 
l’ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació 
temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que 
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya., el següent perfil 
professional: 

 
3 TÈCNICS/QUES D’ORIENTACIÓ I FORMACIÓ 
PROFESSIONAL  
 
Es requereix:  
 

 Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya. 
 Titulació universitària, en el cas de no tenir la formació, es requereix experiència i 

competència acreditable com a tècnic/a orientador/a i formació professional. 
 Certificat de nivell C de llengua catalana o en disposició de realitzar una prova de nivell.  
 

Es valora: 
 

 Experiència en gestió de Certificats de Professionalitat.  
 Experiència en programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació. 
 Experiència en la gestió i funcionament de l’aplicatiu CONFORCAT i QBID 
 Experiència acreditable en disseny i desenvolupament d’itineraris individualitzats. 
 Nivell avançat en ofimàtica. 
 Coneixements sobre el mercat de treball. 
 Coneixements sobre el funcionament de la Xarxa Xaloc. 
 Experiència laboral com a tècnic/a d’orientació laboral programes ocupacionals. 
 Experiència laboral gestió / coordinació accions formatives. 
 Formació complementària relacionada amb el lloc de feina. 
 Estar empadronat a Sant Boi de Llobregat  

 
S’ofereix: 
 

 Contracte temporal a jornada completa (12 mesos) 
 Data inici prevista: setembre de 2021 
 Horari: De dilluns a divendres jornada preferentment matins i tardes en funció de la necessitat 

del programa. 
 Salari: 2.378€ bruts al mes, pagues prorratejades. 
 

La persona seleccionada s’encarregarà de: 
 
 Acollir a les persones participants del grup de formació, segons les característiques pròpies de 

l'acció formativa i el pla d'acollida previst, si escau, amb complementarietat amb la figura del 
dinamitzador. 

 Orientar i guiar a les persones participants en la realització de les activitats, l'ús dels materials i la 
utilització de les eines de la plataforma virtual d'aprenentatge, per a l'adquisició de les capacitats 
previstes en les accions formatives. 

 Fomentar la participació de les persones participants proposant activitats de reflexió i debat, 
organitzant tasques individuals i treball en equip, utilitzant les eines de comunicació establertes, si 
escau, amb complementarietat amb la figura del dinamitzador. 
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 Fer el seguiment i la valoració de les activitats realitzades per les persones participants, resolent 
dubtes i solucionant problemes, a través de les eines de la plataforma virtual d'aprenentatge, 
ajustant-se a la planificació prevista. 

 Avaluar a les persones participants, d'acord amb els criteris establerts, així com participar en 
l'organització i desenvolupament de les proves d'avaluació que procedeixin. 

 Atendre les peticions i dubtes dels/les participants realitzant l'activitat tutorial a través de les eines 
de comunicació de les que disposi la plataforma (missatgeria, xat, fòrum, videoconferència, o 
altres similars). 

 Participar en totes aquelles activitats que impliquin la coordinació amb la resta de l'equip 
responsable de l'organització, gestió i desenvolupament de les accions formatives. 

 Atendre i respondre als participants en qualsevol de les dues llengües cooficials de Catalunya. 
 Tota l'activitat de les persones tutores-formadores ha de quedar registrada a la plataforma per a la 

comprovació per part dels òrgans de control. 
 
 
Les persones interessades podran presentar-se via telemàtica a través del portal de tràmits 
de l'ajuntament: www.santboi.cat/GuiadeTràmits. Per finalitzar el tràmit online caldrà adjuntar 
còpia del DNI, Currículum Vitae, còpia del títol requerit o acreditació de l’experiència laboral, 
còpia del certificat del nivell C de català o equivalent, informe de vida laboral i documentació 
acreditativa en situació d’atur. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del 
dia 26 d’agost al 3 de setembre, ambdós inclosos.  
 
De les instàncies rebudes es farà una primera selecció segons la formació i l'experiència de 
les persones interessades. S'iniciarà un procés de selecció només amb les candidatures que 
s'ajustin al perfil. 


