3 VACANTS DE DIFÍCIL PROVISIÓ COS DE MESTRE D’AUDICIO I LLENGUATGE AL CREDA
A continuació relacionem els requisits i condicions per cobrir les vacants a al CREDA a Barcelona.
Requisits:
- Mestre del cos de primària amb l’especialitat de MALL.
- Ser funcionari del cos de mestres amb titulació o diploma d’audició i llenguatge.
- Alta de la borsa de personal docent Primària.
Condicions:
- Personal interins/es de PRI amb especialitat de MALL i amb més de cinc anys
d’experiència
- Professorat Mestre/a d’Educació Primària amb l’especialitat de MALL.
Es valorarà:
Haver treballat en un CREDA amb valoració positiva.
Tenir experiència docent com a mestre d’audició i llenguatge (MALL)
Haver estat professor de CEE, USEE, unitats d’educació especial o aules obertes en
centres ordinaris.
Tenir experiència de treball en altres serveis educatius.
Tenir experiència docent amb alumnat NEE
Haver participat en grups de treball en temes relacionats amb alumnat amb NEE o
d’atenció a la diversitat amb alumnat amb discapacitat auditiva o trastorns del llenguatge.
Haver fet cursos de formació amb relació al perfil professional d’atenció a l’ alumnat amb
NEE.
Haver fet d’altres cursos de formació.
Haver participat en activitats de treball conjunt amb serveis educatius.
Haver gaudit d’una llicència d’estudis amb relació a l’atenció a l’alumnat amb NEE,
discapacitat auditiva o trastorn del llenguatge.
Tenir coneixement i formació en llenguatge de signes
Acreditar el nivell superior de coneixement de la llengua catalana.
Acreditar competència en llengües i TIC.
Les persones que hi interessades en el lloc de treball, hauríeu d’enviar un correu electrònic a la
següent adreça gbande@gencat.cat on fareu constar, el codi 05CREDA i:
Cognoms i nom
DNI
Telèfon
E-mail
CV sense fotografia.
Les persones que compliu els requisits, haureu de passar una preselecció i, els mestres
preseleccionats, haureu de fer una entrevista. L’hora i el lloc de la entrevista us serà comunicada
individualment via correu electrònic o per telèfon.
Es poden enviar correus electrònics fins a les 14:00 hores del dimecres 23 de maig de
2018.
Centre docent
CREDA

Especialitat
MALL

Tipus
Vacant

Jornada
Sencera

Durada prevista

