
 

 
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS PER A CAP DEL DEPARTAMENT DE LA DIGITAL FACTORY  

 
Ref.: S35/2014/DF_PAS    

 
Donada la necessitat de cobrir una plaça de Cap de Departament de la Digital Factory,  es 
convoca un procés de selecció per tal de cobrir el lloc de treball de personal d’administració i 
serveis.  
 
FUNCIÓ A DESENVOLUPAR: 

- Desenvolupament d’actuacions en innovació pedagògica i digitalització en sistemes 
d’aprenentatge. 

- Desenvolupament de continguts educatius per a la comunitat universitària. Suport i 
assessorament a l’equip docent en la impartició de docència universitària.  

- Manteniment i evolució de les aules moodle.  
- Direcció dels processos de manteniment i evolució de les diferents eines i plataformes 

tecnològiques.  
- Gestió de l’equip tècnic assignat al servei.  

 
REQUISIT INDISPENSABLE: 

- Titulació universitària de llicenciatura, grau o equivalent, preferentment en l’àmbit de 
les ciències de l’educació o la pedagogia.  

- Experiència professional mínima de cinc anys en funcions similars.  
 
ASPECTES VALORABLES: 

a) Estar en possessió de titulació de màster o estudis relacionats amb el sector 
multimèdia. Es tindran en compte, així mateix, estudis relacionats amb els recursos 
humans.  

b) Experiència relacionada amb el disseny tecnopedagògic en institucions relacionades 
amb la formació superior.  

c) Experiència personal en docència online, en docència presencial i en docència 
semipresencial, per a públic adult, en context universitari. 

d) Experiència en el suport a professors d’educació superior, en el plantejament 
metodològic de les seves assignatures (alineació d’objectius, activitats i avaluacions) i 
en el suport a la coordinació de grups de professors i en la coordinació d’aspectes 
metodològics d’un grau o un màster. Aquest suport reconeix la metodologia, l’ús de la 
plataforma online Moodle i els recursos multimèdia. 

e) Experiència en el disseny i desenvolupament de plans d’innovació en entorn 
universitari. 

f) Experiència en el disseny de plans de formació adreçats a professionals docents 
universitaris. 

g) Experiència en l’organització de jornades presencials i no presencials relacionades amb 
la innovació educativa. 

h) Experiència en el disseny de MOOCs (Massive, Open, Online, Courses) 
i) Es reconeixeran les publicacions relacionades amb el disseny pedagògic i en la 

innovació educativa. 



 

 
COMPETÈNCIES EXIGIDES 

- Capacitat per reconèixer les pautes de les acreditacions dels estudis universitaris. 
- Capacitat per relacionar aspectes de creativitat i innovació en aspectes transversals 

per a la comunitat universitària. 
- Capacitat per motivar i treure el millor d’un equip multidisciplinari. 
- Capacitat de relació amb agents del sistema universitari.  

 
S’OFEREIX:  

- Contracte temporal a jornada completa. 
- Grup professional tècnic, nivell retributiu T2. 
- Complement funcional de cap, segons conveni vigent. 
- Salari brut anual segons taules salarials establertes al conveni. 

 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: Fins al 15 de gener de 2015, mitjançant correu 
electrònic a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat. Cal adjuntar al CV, carta de presentació i 
documents justificatius en suport digital de les titulacions i els mèrits al·legats. Identificar en la 
sol·licitud el número de referència S35/2014/DF_PAS    
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball. 

 
Mataró, a 23 de desembre del 2014 
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ANNEX I 
 

Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats a la plaça de cap de la 
Digital Factory 

La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als 
següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts: 

a) Validació i avaluació dels mèrits presentats pels candidats, en base als següents barems de 
puntuació (fins a un màxim de 60 punts): 

 
Estar en possessió de titulació de màster o estudis relacionats amb el 
sector multimèdia. Es tindran en compte, així mateix, estudis 
relacionats amb els recursos humans.  

Fins a 5 punts 

Experiència relacionada amb el disseny tecnopedagògic en 
institucions relacionades amb la formació superior.  

Fins a 10 punts 

Experiència personal en docència online, en docència presencial i en 
docència semipresencial, per a públic adult, en context universitari. 

Fins a 10 punts 

Experiència en el suport a professors d’educació superior, en el 
plantejament metodològic de les seves assignatures (alineació 
d’objectius, activitats i avaluacions) i en el suport a la coordinació de 
grups de professors i en la coordinació d’aspectes metodològics d’un 
grau o un màster. Aquest suport reconeix la metodologia, l’ús de la 
plataforma online Moodle i els recursos multimèdia. 

Fins a 10 punts 

Experiència en el disseny i desenvolupament de plans d’innovació en 
entorn universitari. 

Fins a 5 punts 

Experiència en el disseny de plans de formació adreçats a 
professionals docents universitaris. 

Fins a 5 punts 

Experiència en l’organització de jornades presencials i no presencials 
relacionades amb la innovació educativa. 

Fins a 5 punts 

Experiència en el disseny de MOOCs (Massive, Open, Online, 
Courses) 

Fins a 5 punts 

Es reconeixeran les publicacions relacionades amb el disseny 
pedagògic i en la innovació educativa. 

Fins a 5 punts 

 
b) Experiència prèvia a la Fundació TecnoCampus (fins a un màxim de 15 punts) 
c) Entrevista personal (fins a un màxim de 40 punts).  


