VACANTS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ
COSSOS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI.
EAP
Relacionem a continuació les places d’EAP que resten pendents per cobri amb personal interí que no estigui
nomenat.
Requisits:
o
o
o

Docent del cos de secundària amb l’especialitat d’orientació.
Tenir el títol de psicòleg, pedagog o psicopedagog.
Alta de la borsa de personal docent de secundària

Les persones que estiguin interessades en aquests llocs de treball, hauran d’enviar un correu electrònic a la
següent adreça gbande.ceb@gencat.cat especificant el lloc que sol·licita i fent constar:
Cognoms i nom
DNI
E-mail
Telèfon de contacte
Número d’ordre a la borsa de treball 2018/2019 (interins)
És valorarà:

Haver treballat en un EAP amb valoració positiva.

Tenir experiència docent amb alumnat amb necessitats educatives especials (NEE).

Haver estat professor de centres d’educació especial (CEE), unitats de suport a l’educació especial
(USEE) o aules obertes en centres ordinaris.

Haver estat professor de psicologia o pedagogia d’un institut o mestre de pedagogia terapèutica
d’una escola o institut.

Haver participat en activitats de treball conjunt amb serveis educatius.

Haver participat en grups de treball en temes relacionats amb alumnat amb NEE o amb atenció de
la diversitat.

Haver fet cursos de formació amb relació al perfil professional.

Haver impartit formació de l’especialitat.

Acreditar competència en llengües i TIC.

Haver participat en la comissió d’atenció a la diversitat.

Haver exercit càrrecs de coordinació.

Tenir capacitat de treball en equip, adaptabilitat i flexibilitat.

Exercir lideratge positiu i tenir capacitat per gestionar conflictes.
Les persones que presentin la seva candidatura faran entrevista a la seu del Consorci amb la directora de
l’àrea d’Educació Inclusiva i Orientació.
Un cop finalitzat el termini, els candidats que compleixin els requisits, seran convocats per correu electrònic.
Es poden enviar correus electrònics fins les 14:00 hores del dia 18 de setembre de 2018
Centre docent
EAP de Nou Barris
EAP de Sarrià-Sant Gervasi
EAP de Nou Barris
EAP de Sarrià-Sant Gervasi

Plaça d’Urquinaona, 6
08010 Barcelona
Telèfon: 935 511 000
www.edubcn.cat

Especialitat
PSI
PSI
PSI
PSI

Tipus
Vacant
Vacant
Reducció de jornada
Reducció de jornada

Jornada
SENCERA
SENCERA
0.33
0.33

Durada prevista
31/08/2019
31/08/2019
30/06/2019
30/06/2019

