


















906 - Conserge d'Escola

A. IDENTIFICACIÓ

CODI FITXA: 906 Nom:Conserge d'Escola

ÀMBIT ORGÀNIC Activitats Ciutadanes - Educacio

Classe de personal: Funcionari de carrera

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: AP NIVELL 12

TIPUS DE LLOC: Lloc base

B. DEDICACIÓ

C. FUNCIONS DEL LLOC

C.1. Objectiu fonamental del lloc o MISSIÓ:

Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions del centre escolar, encarregar-se de la 
recepció, atenció i accés de persones al centre  i donar suport a l’equip de direcció i professorat de l’escola.

C.2. FUNCIONS:

1.- VETLLAR PEL CORRECTE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 
ESCOLAR 

-  Realitzar tasques bàsiques de manteniment i conservació de la instal·lació, realitzant totes aquelles tasques de petit 
manteniment de manera polivalent en els diferents camps tècnics (fontaneria, electricitat, fusteria, cristalleria, 
serralleria, paleta, pintura, etc.). 

Jornada normal: 35 hores setmanals (1534 hores anuals)

Tipus de jornada: Especials d'educació

Horari: 8,30 a 13,15 i 14,45 a 17,30 de dilluns a divendres
Adaptat al calendari escolar

Dedicació especial

Tipus de dedicació 
especial:

- JORNADA PARTIDA: per realitzar 5 dies a la setmana en règim de jornada 
partida sense que això suposi més de 9,5 hores de perllongació entre l'inici i el final 
de la jornada

Servei/secció: Activitats ciutadanes i ed Educació

Negociat/unitat:

Escala: Administració general

Subescala/categoria: Subalterna

NOM:

Perfil funcional: Subaltern

Incompatibilitats:

Complement específic: 
(gener 2020)

7.643,08

Dotacions: 5

Segons calendari laboral
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-  Efectuar el control rutinari de les màquines i xarxes de subministrament del centre (cambres de comptadors i motors, 
les entrades d’energia elèctrica, les conduccions generals d’aigua, canonades i desguassos en terrats, patis, etc.). 

- Llegir i anotar mensualment els comptadors de subministraments (aigua, llum, etc.)

- Vetllar per l'adequat funcionament i manteniment de l'edifici i notificar el seu estat i informar el superior de les 
possibles avaries i desperfectes que es puguin produir. 

- Obrir i tancar les instal·lacions (portes, llums, aire condicionat, alarmes, refrigeració, etc.). 

- Distribuir, condicionar i preparar aules i sales per la realització de les activitats i ordenar-les quan aquestes finalitzin. 

- Tenir cura dels diferents aparells audiovisuals (ordinadors, vídeo, màquines reproductores, etc.). 

- Tenir cura del bon estat de les plantes de jardineria del centre escolar. 

- Realitzar trasllats interns de material i mobiliari. 

- Controlar i fer el  manteniment de material i del magatzem.

- Realitzar la neteja de patis, pistes, camps, dependències, papereres i supervisar la neteja de l’escola axií com, 
ocasionalment, realitzar tasques de neteja de l’edifici qual el servei de neteja no hi sigui per habilitar-lo per al seu ús.

2.- CONTROLAR L’ACCÉS DE PERSONES AL CENTRE ESCOLAR QUE ES CUSTODIÏ I ENCARREGAR-SE DE LA 
RECEPCIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC AL CENTRE

- Controlar l’accés de persones a les dependències del centre escolar així com encarregar-se del control de visites ( 
reunions amb el professorat, operaris per fer reparacions diverses, nens que entren o surten fora de l’horari habitual, 
etc.) 

- Controlar i custodiar les claus de tots els accessos a l'edifici.

- Encarregar-se de l’obertura i el tancament de l’escola.

- Controlar les portes de l’escola per atendre alumnes i els seus familiars a les hores d’entrada i sortida. 

3.- DONAR SUPORT COMPLEMENTARI AL PERSONAL DEL CENTRE ESCOLAR

- Atendre telefònicament i comunicar els encàrrecs i avisos a la direcció i professorat. 

- Atendre i informar el públic que s’adreça a les dependències del centre escolar.

- Donar suport complementari efectuant tasques com ara cercar informació,  utilitzar màquines reproductores, etc. 

- Transcriure i copiar documents seguint les instruccions rebudes i els models subministrats. 

- Realitzar sortides per fer gestions diverses, com ara anar a  bancs i caixes o realitzar alguna tramitació de documents. 

- Rebre, controlar i distribuir documents, objectes i correspondència del centre escolar. 

- Realitzar tasques de reproducció de documentació, enquadernació i altres. 

- Acompanyar, ocasionalment, nens i nenes a casa o a l’ambulatori, per indisposicions o altres causes

4.- I, EN GENERAL, ALTRES FUNCIONS DE CARÀCTER SIMILAR, DINS LA SEVA CATEGORIA, QUE PER 
DISPOSICIÓ DE LA REGIDORIA O L'ALCALDIA, O NORMATIVES VIGENTS, LI SIGUIN ATRIBUÏDES.

C.3. Funcions específiques de determinades dotacions:
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D. PROVISIÓ DEL LLOC

D.1. REQUISIT PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC:

Titulació específica: Certificat d'escolaritat

Altres requisits

D.2. MÈRITS RELLEVANTS EN LA PROVISIÓ DEL LLOC:

Coneixements: - Manteniment generic d'edificis i instal·lacions
- Tracte i atenció al públic
- Nocions basiques de funcionament de maquines de reprografia i similars

Experiència: Experiencia en l'àmbit de la consergeria i atenció al públic en l'administració pública i/o 
sector privat

D.3. FORMA DE PROVISIÓ: Lliure nomenament

Lliure designació Concurs

Adscripció inicial / Redistribució d'efectius

Aptituds: Aprenentatge permanent
Control emocional
Comunicació i comprensió interpersonal
Empatia

E. CONDICIONS DE TREBALL

Esforç físic

Ambient de treball: En l'àmbit d'escoles

Perillositat

F. OBSERVACIONS

Nivell Catala: B

Habilitats: Flexibilitat
Orientació a la ciutadania
Resolució de conflictes
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