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Convocatòria per cobrir vacants en règim de 
comissió de serveis al Centre de Recursos 
Educatius per a alumnes amb greus dificultats 
d’audició, llenguatge i/o comunicació, CREDA Pere 
Barnils, de Barcelona 
 
Davant l’existència de diverses vacants a la plantilla al Centre de Recursos Educatius per a 
alumnes amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació, CREDA Pere Barnils, de 
Barcelona per al curs 2021-2022,  s’obre un termini entre el 25 i el 31 de maig de 2021 per a 
la presentació de sol·licituds per optar, en règim de comissió de serveis, a les citades places. 
 
Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a la resposta educativa 
davant les necessitats que interfereixen en el desenvolupament personal, social i curricular de 
l’alumnat amb dèficit auditiu, trastorn específic del llenguatge i/o la comunicació. La seva in-
tervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies, equips docents i zona educa-
tiva.  
 
Condicions que han de reunir els sol·licitants 
 
Requisits 
 

- Funcionari de carrera o interí del cos de primària, especialista en audició i llenguatge, 
amb el següent ordre de preferència: 
 
1. Grau / diploma de logopèdia 
2. Màster de dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge 
3. Haver superat les oposicions d'audició i llenguatge 

 
- Un mínim de 12 mesos d’experiència docent amb caràcter general. 
- Flexibilitat horària i d’itinerància en funció de les tasques d’aquest servei. 

 
Mèrits 
 

- Anys d’experiència docent com a mestre/a d’audició i llenguatge (MALL) i/o amb alum-
nat NEE. 

- Coneixements i formació en llengua de signes (LSC) 
- Experiència en l'especialitat d'AL 
- Tenir formació en relació al perfil professional d’atenció a l’alumnat amb NEE, especi-

alment l’alumnat amb discapacitat auditiva o amb greus dificultats de llenguatge i/o de 
la parla. 

- Haver participat en grups de treball en temes relacionats amb alumnat amb NEE o 
d’atenció a la diversitat d’alumnat amb discapacitat auditiva o amb greus dificultats de 
llenguatge i/o de la parla. 

- Tenir formació permanent adequada (assistent i formador). 
- Acreditar competència en llengües i en tecnologies digitals. 
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Participació: 
 
Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva 
sol·licitud a l’Àrea d’orientació i educació inclusiva suportinclusiva.ceb@gencat.cat entre el 
25 i el 31 de maig indicant vacants CREDA a l’assumpte. 
 
Cal adjuntar al correu els documents següents: 
 

1. Carta de motivació on s’explicaran els motius que porten a optar a la plaça (màxim 1 
pàgina) 

2. Currículum professional. 
3. Desenvolupament del supòsit pràctic ( màxim 2 pàgines) 

 
Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum, la carta de motivació i el desen-
volupament del cas pràctic, i un cop valorats aquests ítems, les persones seleccionades po-
dran ser convocades a una entrevista personal (del 7 al 11 de juny), relacionada amb el 
desenvolupament del supòsit pràctic i aspectes relacionats amb el perfil del lloc de treball que 
pugui plantejar la comissió de selecció nomenada a l’efecte. 
 
Comissió de selecció: 

Es constituirà una comissió de selecció que podrà entrevistar els candidats i demanar-los la 

justificació del currículum, si ho considera oportú, composada per: 

● Sra. Rosa Artigal. Directora d’Acció Educativa 
● Sra. Mª José Cesena. Coordinadora dels EAP i Serveis educatius específics. 
● Sra. Montserrat Anglarill. Directora del CREDA Pere Barnils 

 

 
                                                                                        Barcelona, 17 de maig de 2021 
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