
És l’estructura responsable de promoure, dissenyar i realitzar programes formatius

al grau, postgrau, màster i en l'àmbit professional utilitzant la metodologia de la

simulació. Gestiona l’activitat, els recursos humans i tecnològics per la generació

d’experiències immersives, genera materials formatius i audiovisuals associats a la

formació i/o la recerca i gestiona la documentació pel control de la qualitat,

satisfacció i indicadors de recerca .

Què fa el Centre d’ Innovació en Simulació (CISARC) 

TÈCNIC/A EXPERT/A EN PROJECTES
FORMATIUS

 

A UManresa estem compromesos amb el desenvolupament i implementació del

nostre model pedagògic i apostem decididament per la millora continuada de la

docència a través de la innovació, que inclou la simulació. Per aquest motiu

incrementem la nostra estructura organitzativa incorporant un/a:

Que treballis amb l’equip docent de Simulació i Innovació per al desenvolupament, i  
seguiment de propostes formatives de valor i innovació per a l’aprenentatge dels
professionals en el centre d’innovació (CISARC).

Què esperem de tu



-Gestió administrativa i organitzativa d’activitats formatives del CISARC 

-Coordinació i participació en el desenvolupament de productes formatius a partir

de les propostes definides per l’equip del CISARC.  

-Planificació i programació de programes formatius.

-Seguiment i supervisió de la part documental dels cursos. 

-Suport didàctic i pedagògic als programes formatius que el CISARC genera.

-Coordinar i gestionar la producció de recursos d’aprenentatge.  

-Crear documentació i pautes per estandarditzar processos. 

-Suport en el desenvolupament de la videoteca del CISARC.

-Suport en la gestió en el procés d’avaluació de la formació (control de qüestionaris

de satisfacció, anàlisi de dades, càlcul d'indicadors de qualitat i redacció de

projecte i memòries). 

-Col·laborar en el seguiment i avaluació de la transferència de la formació rebuda

pel professorat en la pràctica docent.  

-Participar en el disseny de les investigacions que es porten a terme en el marc de

CISARC.

Aquestes seran les teves responsabilitats  

-Formació: grau o llicenciatura en Pedagogia o Psicopedagogia, preferentment. 
 
-Formació complementària: Màster i/o Postgrau en l’àmbit de la tecnologia
educativa,  i valorable en l’àmbit de la recerca psicològica/ pedagògica. 
 
-Experiència mínima de 2 anys  en taques similars a les demandades( l’àmbit de la
consultoria formativa o àmbit acadèmic).

-Experiència en la utilització d’eines digitals i en treball per projectes.

Per això es necessari que aportis 



Si valores formar part d'aquest departament i contribuir al projecte
FUB, t’estem esperant! Inscriu-te a l’oferta a través del formulari.

Competències:  

-Capacitat d'adaptabilitat i flexibilitat, treball en equip, proactivitat, creativitat,

orientació a l’excel·lència i empatia.  

 

Coneixements avançats en: 

-Eines ofimàtiques.

-Plataformes educatives (Moodle, etc.).

-Metodologies didàctiques, en docència semipresencial i/o no presencial.

-Domini de l’expressió escrita i oral en català i castellà. 

-Nivell mig-alt de llengua anglesa.

-Incorporació a una institució amb talent creatiu, innovador, corresponsable,

d’esperit emprenedor i orientat a l’excel·lència. 

-Jornada completa de 37,5h/setmanals, de dilluns a divendres. 

-Formació continuada i desenvolupament professional. 

-Paquet de beneficis socials

-Contractació indefinida

Què oferim


