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OFERTA PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL, A 35 HORES, AL PARC DE SALUT MAR DE 
BARCELONA 

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DEL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS; ÀREA DE FORMACIÓ 
CONTINUADA (DIGITAL E-LEARNING) 

1. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL 

 Incorporació immediata a l’Àrea de Formació Continuada del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona. 

 Jornada laboral de 35 hores, amb contracte de 6 mesos ampliable a un any. 
 Horari de dilluns a divendres, de 8:00h a 15:00 hores. 

2. FUNCIONS 

 Gestionar i col·laborar en la planificació d’accions d’aprenentatge formal i informal, incloses 
dins del Pla de Formació Anual i Pla de Gestió del Coneixement, adaptades a les 
característiques de les persones i a les seves necessitats de qualificació, en el marc de 

plataformes virtuals d’aprenentatge.  

 Participar en el disseny del procés formatiu pel que fa a objectius, continguts i mètodes, 
mitjançant activitats on-line i blended. 

 Dissenyar i traslladar els continguts de les accions formatives a les plataformes virtuals de 
formació (Moodle i Snackson), adequant el plantejament pedagògic i els instruments didàctics 
a les característiques i la funcionalitat dels sistemes de formació virtual. 

 Dinamitzar i donar suport a les accions formatives virtuals i la comunitats de pràctica. 

 Col·laborar en l’avaluació i valoració dels resultats de les accions formatives en què participa, 
seguint els procediments estipulats pel departament a tal efecte. 

 Proposar millores de qualitat en les plataformes d’aprenentatge. 

 Editar continguts multimèdia: vídeos, infografies, animacions... 

3. REQUISITS 

 Formació acadèmica: 
- Disposar de la Diplomatura/Llicenciatura/Grau finalitzat en Educació o Pedagogia; o en 

matèries relacionades amb Comunicació i/o Disseny gràfic, expedit per una universitat 
espanyola, o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent. 

 Experiència professional: 
- Experiència professional acreditada, mínima de 6 mesos, en elaboració i/o gestió de 

projectes d’aprenentatge digital.  

4. ES VALORARÀ: 

- Coneixement de la plataforma Moodle i Snackson. 
- Coneixement de softwares per a la creació de paquets SCORM (Articulate 360). 
- Coneixement de softwares per a la creació de continguts multimèdia (Adobe Creative 

Suite). 
- Coneixement de l’aplicatiu Sharepoint (Microsoft 365). 
- Coneixement en itineraris formatius i d’aprenentatge. 
- Postgrau i/o Màster en impartició de formació digital o e-learning. 
- Experiència professional i coneixements en relació amb el sector sanitari. 
- Estar en possessió de certificats oficials de Català, com a mínim C1 (suficiència), i 

especialment C2 o D (nivell superior). 
- Excel·lent nivell de paquet Office. 
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5. COMPETÈNCIES 

 Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució i amb la feina, 
efectivitat i voluntat de millora. 

 Competències específiques:  organització, ordre, metodologia i planificació, i treball en 
equip. 

 Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació, i empatia. 

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 realitzaran 
una entrevista personal amb la cap de Formació Continuada 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.  
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