VACANTS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ
COSSOS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Procés per cobrir 1/3 de vacants del programa experimental d’acollida i de preparació
per a la integració al sistema educatiu d’alumnat nouvingut procedent de dominis
lingüístics diferents del romànic. Faran suport en el mòdul de formació general,
principalment: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/
Les persones que estan disponibles a la borsa de treball docent que estiguin
interessades en aquest lloc de treball, hauran d’enviar un correu electrònic a la
següent adreça dcsec.ceb@gencat.cat fent constar :
Cognoms i nom
DNI
Número d’ordre a la borsa de treball 2017/2018
Àmbit territorial preferent
Telèfon
E-mail
CV
Perfil de professorat:
 Professorat d’educació secundària.
 Experiència en l’ensenyament de Formació Professional Inicial: FIAP, PIPs.
 Experiència en aules d’acollida, UECs, escoles d’educació especial, tractament
amb alumnat amb risc d’exclusió social.
 Experiència en col·lectius de joves, en Educadors Socials.
 Experiència en el qBID i la Formació en Centres de Treball FCT.
 Coneixements de psicologia i pedagogia, amb graus universitaris o equivalents
i/o complementats amb estudis de postgrau.
 Coneixement i utilització de recursos TIC i TAC,
 Capacitat per elaborar estratègies d’atenció i motivació a l’alumnat amb risc
d’exclusió social.
 Capacitat per informar i orientar a l’alumnat, referent a l’aprenentatge
acadèmic, vies futures de continuació de la formació i la iniciació laboral.
Contingut del programa:
 Mòdul 1: Estratègies i eines de comunicació. PRINCIPALMENT
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/
 Mòduls 2, 3 ó 4 en funció del centre, però sempre com suport.
 Tutoria pedagògica i de FCT.
 Informació relativa al sistema educatiu i de l’oferta educativa i a l’obtenció de
certificats i/o acreditacions que puguin ser d’interès per a l’alumnat.
Les persones que compleixin aquests requisits hauran de passar una preselecció i, els
candidats, hauran de fer una entrevista a partir del dia 18 de setembre de 2017 a la
seu del Consorci, plaça Urquinaona, número 6, segona planta. La hora de la prova
serà comunicada individualment via e-mail/telefònica .
Es poden enviar correus electrònics fins les 14:00 hores del dia 15 de setmbre
de 2017
Centre docent
TAE

Especi
alitat
-----

Tipus

Jornada

Durada prevista

Vacant

1/3

Tot el curs 17-18

