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CURS 2022-2023 

VACANTS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ 

COS DE MESTRES 

  

 

DADES DE LA PLAÇA A COBRIR   

 

EXPLICACIÓ DETALLADA DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ  

Aquests reforços tenen els objectius següents: 

- Optimitzar l’organització i incrementar els recursos especialitzats per atendre tot l’alumnat en un 

sistema educatiu inclusiu. 

- Impulsar la detecció i intervenció precoç 

Potenciar el paper central de les famílies a les etapes inicials del procés educatiu. 

 

FUNCIONS DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ 

- Detectar les dificultats relacionats amb l’aprenentatge, la comunicació i el llenguatge de 

l’alumnat en edats primerenques. 

- Valorar la tipologia de necessitats que presenta l’alumnat i la seva incidència en els 

aprenentatges. 

- Prioritzar les actuacions per a portar a terme directament amb l’almune/a i en el seu context 

escolar i familiar. 

- Dissenyar recorreguts educatius d’intervenció personalitzada 

- Elaborar recursos didàctics 

- Crear sinergies i espais per a la reflexió i presa de decisions consensuades amb la comunitat 

escolar (família i professionals de l’educació) 

- Establir espais de coordinació amb cada un dels referents de l’EAP, CREDA i LIC, si s’escau, 

de cada centre educatiu per fer el seguiment d’aquells casos en els que intervenen els Serveis 

Educatius. 

- Recollir les dades relatives a la detecció i intervenció del programa. 

 

NOM DE CENTRE: programa de cooperació territorial d’educació inclusiva 

 

 

 

 

 
CODI: PRI22_23_PROGRAMA CREDAC 
 
NOM: EES 

☒  SUBSTITUCIÓ 

DATA D’INICI: 09/01/2023   DATA FI: 30/06/2023 

JORNADA: Sencera 
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REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

- Formar part de la borsa docent de la Generalitat a l’especialitat EES 

- Experiència mínima de 3 mesos MEE/MALL en centres educatius 

- Formació específica en trastorns de l’aprenentatge, la comunicació i el llenguatge 

- Formació en DUA (Disseny universal per a l’aprenentatge) 

- Participació en grups de treball relacionats amb l’atenció a la diversitat 

- Coneixement i competències digitals a nivell usuari/a 

 
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 de la plaça) i fent constar: 

Cognoms i nom 

DNI 

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

Àmbit territorial preferent 

E-mail 

Telèfon de contacte 

Es poden enviar correus electrònics fins divendres 9 de desembre de 2022 a les 8 h. 

 
 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: ENTREVISTA 

Un cop finalitzat el termini per a presentar les candidatures, la comissió avaluadora seleccionarà a les 

persones que tinguin millor número de borsa per tal de poder iniciar el programa el dia 9 de gener. 
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