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OFERTA PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL A L'ESCOLA SUP ERIOR D'INFERMERIA DEL 
MAR (ESIMar) 
 

UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN DOCÈNCIA, PER ACCEDIR AL CÀRREC 
DE CAP D'ESTUDIS 

 

 
 
1. S’OFEREIX 
 

� Incorporació a l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIMar) del Consorci Mar Parc de Salut 
de Barcelona. 

 

� Incorporació immediata. Contracte d'interinatge (40 hores setmanals). Categoria professional 
de tècnic/a superior en Docència, amb accés al càrrec de cap d'estudis. 

 

 
2. FUNCIONS 
 

Exercir les funcions d’organització, planificació, coordinació i seguiment de la impartició dels 
ensenyaments, l’avaluació interna d’aquests, i d’altres activitats del centre i d'atenció a 
l'alumnat, d'acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s'incorpori a les normes 
d'organització i funcionament del centre: 
 

- Donar suport a la Direcció del centre quant a relacions institucionals i activitats docents.  
- Coordinar, planificar, implantar i realitzar el seguiment de la programació general del centre. 
- Coordinar les propostes d’avaluació general del centre, tant en la vessant curricular com en 

l’organitzativa. 
- Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 

seguiment. 
- Revisar i millorar el projecte de qualitat del procés d’ensenyament/aprenentatge. 
- Liderar i coordinar l’equip. 

 

 
3. REQUISITS 
 

� Formació Acadèmica:  
- Títol de Diplomat/ada o Graduat/ada en Infermeria, per una universitat espanyola o, en el 

seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent 
- Títol de doctor/a en Infermeria, per una universitat espanyola, o, en el seu defecte, 

degudament homologat pel Ministeri competent. 
 

� Experiència professional: 
- Experiència en gestió acadèmica, mínima d'1 any. 
- Experiència acreditada en docència universitària d'Infermeria, mínima de 2 anys. 
- Experiència acreditada assistencial, mínima de 3 anys. 
 

 
4. ES VALORARÀ 
 

� Acreditació AQU-ANECA 
 

� Coneixements: 
- Coneixement mig-alt d'anglès. 
- Coneixement d'altres idiomes (a més de castellà, català i anglès). 
- Coneixements d'informàtica. 
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5. COMPETÈNCIES 
 
 

� Competències corporatives:  compromís i implicació amb la institució; orientació a les 
persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la 
qualitat, la millora contínua i l'excel·lència, i gestió del 
canvi/innovació. 

 

� Competències específiques:  presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, i 
treball en equip, així com capacitat d’interactuar amb l’estudiant 
i habilitats per a la docència 

 
� Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat i comunicació. 
 

 
 
 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ I CONTACTE 
 

� 15 dies naturals , comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquesta oferta en el web 
corporatiu. 

 

� Les persones interessades hauran d'omplir el formulari de sol·licitud d'accés disponible al web 
del PSMAR dins l'apartat corresponent a aquesta oferta, i d'adjuntar el seu currículum vitae, 
mitjançant l'enllaç habilitat amb el nom "Envia'ns el teu CV" que es troba situat sota el menú 
de l'esquerra de la pàgina web.  

 

� També hauran d'ajuntar, en el mateix formulari i mitjançant els enllaços restants, l'escanejat 
dels títols acadèmics i de les acreditacions de l'experiència professional. 

� Un cop valorats els CVs i l’experiència professional, les persones aspirants admeses podran 
realitzar una entrevista personal amb la Directora de l'ESIMar o persona en qui delegui, i un/a 
membre de l’equip de RRHH. 

� Totes les dades que l'aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment 
immediatament anterior a la seva contractació. 

� En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreça d'e-mail: 
ofertestreball@parcdesalutmar.cat.  

 


