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Convocatòria per cobrir vacants en règim de 
comissió de serveis al CRETDIC de Barcelona 
 

Davant l’existència d’una vacant a la plantilla del Centre de Recursos Educatius per a Alumnes 

amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta, CRETDIC 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 citada plaça 

 
El CRETDIC és un servei educatiu especialitzat que dóna suport als centres i a altres serveis 
educatius. L'ORDRE ENS/308/2016, de 14 de novembre, per la qual es crea el Centre de 
Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta 
(CRETDIC) regula la seves funcions:  
 

o Col·laboració amb els equips d'assessorament i orientació psicopedagògics en la iden-
tificació i l'avaluació de les necessitats dels alumnes amb trastorns del desenvolupa-
ment i de la conducta, i en l'orientació a les seves famílies. 

o Assessorament i formació als equips docents i als serveis educatius sobre criteris or-
ganitzatius i metodològics que facilitin l'atenció de les necessitats dels alumnes amb 
trastorns del desenvolupament i de la conducta. 

o Aportació de suport i de criteris tècnics a altres òrgans del Departament d'Ensenya-
ment. 

 

Requisits: 

o Funcionari de carrera o interins inscrits en la borsa de docents de secundària de l'A-
juntament de Barcelona o en la borsa del Departament d’Educació en l’especialitat 
PSI-Orientació educativa. 

o Un mínim de 3 anys d’experiència docent en centres educatius o serveis educatius 
amb caràcter general. 

o Formació específica sobre trastorns del desenvolupament i/o trastorns de conducta. 
o Flexibilitat horària i d’itinerància en funció de les tasques d’aquest servei. 

 

Es valorarà: 

a) Experiència 

o Anys d’experiència docent. 
o Anys d'experiència en el servei educatiu CRETDIC. 
o Anys d’experiència docent en EAP o en altres serveis educatius específics. 
o Haver estat professor/a de CEE, SIEI, aula oberta, UEC. 
o Haver estat orientador/a d’institut o mestre/a de pedagogia terapèutica o d’audició i 

llenguatge 
o Tenir experiència en l'atenció a infants o adolescents amb necessitats educatives es-

pecials derivades de Trastorns de Conducta, Trastorns Mentals o Trastorns del Desen-
volupament. 

o Experiència en la formació inicial o continuada de docents.  
 

b) Formació 

o Titulacions acadèmiques. 
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o Tenir formació específica sobre Trastorn de conducta, Trastorns del desenvolupament 
o Trastorns mentals. 

o Haver impartit formació específica sobre Trastorn de conducta, Trastorns del desen-
volupament o Trastorns mentals. 

 
 

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 

del 25 al 31 de maig de 2021, indicant vacant CRETDIC- BCN ciutat a l’assumpte.  

 

Cal adjuntar al correu el Currículum professional al·legant els requisits i els mèrits 

 

Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum, un cop comprovat que acom-

pleixen els requisits i valorats els mèrits, les persones seleccionades podran ser convocades 

a una entrevista personal entre el 7 i el 11 de juny, que versarà sobre el desenvolupament 

de les feines pròpies del CRETDIC i aspectes relacionats amb el perfil del lloc de treball que 

pugui plantejar la comissió de selecció nomenada a l’efecte.  

 
Comissió de selecció: 

● Sra. Rosa Artigal. Directora Acció Educativa 
● Sra. Mª José Cesena. Coordinadora EAP i serveis Educatius Específics. 
● Sr. Josep Amorós. Coordinador CRETDIC Barcelona 
● Sr. Oscar Puigardeu. Professional del CRETDIC 
 

 

mailto:suportinclusiva.ceb@gencat.cat

