Plaça

de la Biosfera, 5 – 07703 – Maó cemenorca@gmail.com

PETICIÓ D'OFERTA PER A LA REDACCIÓ DE L'INFORME DE LA SITUACIÓ EDUCATIVA DE
MENORCA DEL CURS 2015-16
El Ple del Consell Escolar de Menorca, en sessió ordinària de dia 24 de gener de 2017, va aprovar fer
públic la contractació d'un especialista per a redactar l' INFORME DE LA SITUACIÓ EDUCATIVA DE
MENORCA DEL CURS 2015-2016.

ANTECEDENTS
Des de la creació del Consell Escolar de Menorca, l'any 2004 cada curs es fa un informe de la
situació educativa de Menorca, tal com preveu la normativa del Consell Escolar de Menorca. Restant
sense fer l'informe del curs 2014-15.
Al mateix temps, és intenció de l'actual Consell Escolar de Menorca, publicar totes les feines que
puguin sorgir, per tal de:
Mantenir la línia de transparència participativa que ens va dur a la presidència.
Impulsar la participació de noves persones dins la dinàmica del CEME.
Fomentar i detectar talent, defugint de les connexions personals.
TASQUES A REALITZAR
La tasca a realitzar es caracteritzarà pels següents passos:
Dissenyar una mostra estadística significativa, buidatge de dades i treball de camp.
Reflexió sobre les dades obtingudes i conclusió.
Interacció amb les membres de la Comissió de Planificació del Consell Escolar de Menorca
Editar l'informe en format word o publisher i PDF
Publicar l'extracte amb infografies i gràfics.
PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'OFERTA
Una vegada presentats els currículums i fetes les entrevistes personals, el Consell Escolar de
Menorca, valorarà segons aquests criteris:

Requisits
Català nivell C
Llicenciatura o Grau
Altres aspectes que es valoraran
Llicenciatura o Grau en Sociologia
Experiència en l´elaboració d'informes educatius
Màster o Postgrau relacionat directament amb la feina
Haver treballat com a voluntari/a a organitzacions socials, educatives i
culturals de Menorca
Entrevista personal amb una prova pràctica
Domini d'eines informàtiques per a recollir dades i per a comunicar
Eines informàtiques per a comunicar. Infografies, gràfics i maquetació
Capacitat per processar informació

Punts
2
1
1
0,25 cada any fins
un màxim de 1
Punts
3
3
3
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El calendari a seguir serà :
Fins el dia 15 de febrer, les persones interessades han d’enviar el seu currículum i perfil al següent
correu cemenorca@gmail.com
El dia 17 de febrer, es publicarà a llista de persones admeses.
El dia 22 de febrer, a partir de les 19 h, a la seu de Maó del Consell Insular tindrà lloc les entrevistes
de les persones admeses
Finalitzat aquest procés es publicarà el nom de la persona elegida.
Totes les publicacions es faran a:
http://cemenorca.cime.es/
http://www.cime.es/

Maó, 26 de gener de 2017
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