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VACANTS DE DIFÍCIL PROVISIÓ COSSOS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI 
Relacionem a continuació la plaça de la Aula de Suport Integral de Suport de l’Institut Flos i Calcat 

(08045513):  
 

- 1 vacant del cos docent de secundària 
 
L’AIS de l’Institut Flos i Calcat ha d’atendre alumnat de  necessitats educatives especials associades a trastorns 
mentals i/o trastorns greus de conducta, que no presenten discapacitat intel·lectual. Aquests alumnes 
necessiten un suport integral i intensiu de forma temporal, per a poder assolir l’equilibri i el benestar personal 
suficient que faci possible la continuïtat de la seva escolaritat en contextos ordinaris.  
 
Els infants i adolescents atesos a l’AIS presenten comportaments disruptius greus i dificultats en l’establiment 
de vincles i de socialització. Aquest perfil repercuteix en una important interferència funcional en els àmbits 
personal, acadèmic, familiar i social, i requereix d’una intervenció intensiva. 
 
Requisits: 

 
o Funcionaris/es. 
o Interins/es: 

 Alta a la borsa de treball de Personal Docent. 
o Tenir reconeguda la següent especialitat docent 

 Especialitat de Psicopedagogia 
  

Podrà presentar-se a aquesta convocatòria tothom que estigui en possessió dels requisits.  
 
Les persones que estiguin interessades en aquest lloc de treball i disposin dels requisits, hauran de presentar 
currículum vitae indicant nom, cognoms, dni i número de borsa al següent correu electrònic: 
dcpri.ceb@gencat.cat 
 
 

 

 
És valorarà específicament: 

 

 Tenir experiència prèvia amb alumnat d’aquesta tipologia en centres educatius, de salut o justícia. 

 Disposar d’especialitat de psicologia clínica o tenir formació al respecte. 

 Formació específica relacionada en relació al lloc de treball al qual s’opta. 

 Tenir capacitat de treball en equip, adaptabilitat i flexibilitat. 

 Mostrar capacitat per establir mesures pedagògiques personalitzades per a l’atenció educativa 
d’aquests alumnes i en relació als seus aprenentatges i a la regulació del comportament.  

 Disposar de competències professionals orientades al treball en xarxa amb altres docents, educadors, 
professional de Salut i l’EAP. 

 Ser capaç d’acompanyar a les famílies durant el procés educatiu de l’alumne a l’aula integral de 
suport. 

 Exercir lideratge positiu i tenir capacitat per gestionar conflictes. 

 Haver treballat en unitats específiques d’atenció a alumnat amb NESE. 

 Tenir el perfil de Diversitat reconegut a la Borsa docent. 
 
Un cop finalitzat el termini, la selecció de les persones candidates que compleixin els requisits, seran 
convocades a l’entrevista per correu electrònic. L’entrevista es realitzarà a l’Institut Flos i Calcat  amb el Director 
del centre, la inspectora referent del centre, i una persona de l’Àrea d’Educació Inclusiva del CEB. 
 
 
Es poden enviar les sol·licituds per correu electrònic fins les 8 hores del dia 7 de juliol.  
(Avís: les entrevistes a les persones pre-seleccionades seran convocades amb poc marge de temps).  
 
 

Centre docent Especialitat Tipus Jornada Durada del nomenament 

Institut Flos i Calcat 
AIS de Secundària 

SEC/PSI Vacant SENCERA 01/09/2022 al 31/08/2023 
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