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CURS 2022-2023 

VACANTS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ 

COS DE MESTRES 

 

DADES DE CENTRE  

 

CODI DEL CENTRE: 08002666 
 
NOM DEL CENTRE: CEE Concha Espina 

 

DADES DE LA PLAÇA A COBRIR 

 

CODI: PRI22_23_CONCHAESPINA2 
 
MOTIU:  
 
  X    SUBSTITUCIÓ (malaltia) 
 
DATA D’INICI:   immediata                              DATA FI: incorporació titular o 30/06/23 
 
JORNADA: Sencera 
 

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

- Formar part de la borsa docent de la Generalitat. 

- Tenir experiència amb alumnat d’educació especial amb amb discapacitats intel·lectuals 
associades o no a diferents trastorns del neurodesenvolupament, autisme, psicosis, 
síndromes genètics, problemes sensorials i físics greus i altres problemes de salut mental. 
 

- Tenir ganes de treballar en un centre d’educació especial generalista, és a dir, atenem alumnat de 

3 a 18 anys amb  diversitat funcional en les Etapes Educatives de: Infantil, Primària, Secundària. 

 
FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  

Com a personal de CEEPSIR aniràs a les escoles ordinàries a treballar amb alumnes amb TEA (en edats 

compreses entre 3 i 12 anys), orientant la feina dels mestres i mostrant bones pràctiques en l'intervenció 

amb l'alumne. Treballaràs a  escoles diferents i formaràs part d’un equip de dos persones que fau el 

mateix a unes altres escoles. 

 
PARTICIPACIÓ i TERMINI 

Les persones que estiguin interessades en aquest lloc de treball, hauran d’enviar un correu electrònic a 

la següent adreça dcpri.ceb@gencat.cat especificant el lloc que sol·licita a l’assumpte del correu 

(codi i perfil) i fent constar: 

mailto:dcpri.ceb@gencat.cat
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Cognoms i nom 

DNI 

Número d’ordre a la borsa de treball 2022/2023 

Àmbit territorial preferent 

E-mail 

Telèfon de contacte 

Adjunteu currículum vitae 

 
Es poden enviar correus electrònics fins el dia 27 d’octubre a les 13:00hores. 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: ENTREVISTA 

Un cop finalitzat el termini per a presentar les candidatures, el centre revisarà els currículums i 

seleccionarà als candidats per fer una entrevista. Entre aquests s’escollirà al candidat que s’adeqüi 

millor al perfil publicat. 

 

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A 

Es valorarà: 

L’experiència prèvia:  amb pluridiscapacitats, amb alumnes TEA i escoles d’Educació Especial 


