
 

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

 
VACANTS DE DIFÍCIL PROVISIÓ COS D’ENSENYAMENT SECUNDARI. 
 

 
Relacionem a continuació les places de docent d’Hospital de dia d’adolescents de salut mental que resten 
pendents per cobrir: 
 

- Mitja jornada a l’Hospital de dia d’adolescents de salut mental de Sant Pere Claver. 
- Mitja jornada a l’Hospital de dia d’adolescents de salut mental de l’Hospital Clínic. 

 
 
Requisits: 

 
o Funcionaris/es del cos de secundària de l’especialitat d’Orientació Educativa (PSI).  
o Interins/es: 

 Alta a la borsa de treball de Personal Docent. 
 Experiència mínima docent de 12 mesos a la borsa docent de la Generalitat de 

Catalunya. 
 Tenir reconeguda l’especialitat de secundària d’Orientació Educativa (PSI).  

 
Podrà presentar-se a aquesta convocatòria tothom que estigui en possessió dels requisits.  
 
 
Les persones que estiguin interessades en algun d’aquests lloc de treball i disposin dels requisits, hauran de 
realitzar la sol·licitud a través d’aquest formulari on s’hi haurà d’adjuntar el currículum1:  
 

https://forms.gle/US7dMNSet5H6JceV7 
 
És valorarà: 

 Haver treballat de docent en un d’Hospital de dia d’adolescents de salut mental. 

 Haver treballat de docent d’Atenció educativa domiciliària, Aules Hospitalàries o unitats d’atenció a 
alumnat en situació de malaltia. 

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

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

 Tenir altres especialitats reconegudes a la borsa. 

 Estar en possessió de titulació oficial d’idiomes. 

 Tenir altra formació o experiència professional relacionada amb la vacant. 

 Tenir capacitat de treball en equip, adaptabilitat i flexibilitat. 

 Exercir lideratge positiu i tenir capacitat per gestionar conflictes. 
 
 
Un cop finalitzat el termini, les persones candidates que compleixin els requisits, seran convocades a 
l’entrevista per correu electrònic. L’entrevista es realitzarà a la seu del Consorci d’Educació de Barcelona amb 
la directora de l’Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva, la inspectora referent dels Hospitals de Dia, la 
coordinadora de les unitats d’Atenció Educativa Domiciliària, Hospitals de Dia i Aules Hospitalàries i una 
professional referent dels hospitals de dia d’adolescents de salut mental. 
 
 
 
Es poden enviar les sol·licituds fins les 8 hores del dia 7 de juliol del 2022. (Avís: les entrevistes a les 
persones pre-seleccionades seran convocades amb molt poc marge de temps).  
 
 

Centre docent Especialitat Tipus Jornada Durada del nomenament 

Hospital de dia d’adolescents de salut 
mental de Sant Pere Claver 

PSI Vacant Mitja 01/09/2022 al 31/08/2023 

Hospital de dia d’adolescents de salut 
mental de l’Hospital Clínic 

PSI Vacant Mitja 01/09/2022 al 31/08/2023 

 

                                                
1 Si hi hagués cap incidència durant el procés de sol·licitud, contacteu amb avelasco.ceb@gencat.cat. 
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