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Convocatòria per cobrir vacants en règim de comissió de serveis als Equips 
d’assessorament psicopedagògic (EAP) de Barcelona 

Davant l’existència de 3 vacants a la plantilla dels Equips d’Assessorament i Orientació 
psicopedagògica (EAP) de Barcelona per al curs 2022-2023,  s’obre un termini entre el 17 i 
el 23 de maig de 2022 per a la presentació de sol·licituds per optar, en règim de comissió 
de serveis, a les citades places. 

Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) donen suport als docents i 
als centres en la resposta a la diversitat dels alumnes i en relació als que presenten 
necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. 

Les funcions dels EAP estan regulades pel Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció 
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu. Entre els serveis que desenvolupen 
els EAP, se’n destaquen: 

● Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació
personal, educativa i professional

● Assessorar el professorat en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats
educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis
educatius específics.

● Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la
inclusió.

● Assessorar les famílies respecte les necessitats educatives especials dels seus fills.
● Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l'alumnat i fer la proposta

d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan
s’escaigui.

● Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els
específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.

● Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal
d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Els àmbits d’actuació dels Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) es 
centren en l’atenció a l’alumnat i les seves famílies, en l’atenció als centres educatius i en 
l’atenció i intervenció a la zona. 

Requisits per l’accés: 

o Una de les següents situacions professionals:

- Funcionari de carrera del cos de secundària, especialitat PSI-orientació educativa
amb un mínim de 2 anys d’experiència d’aquesta especialitat

- Funcionari de carrera del cos de mestres, amb titulació de psicologia, pedagogia o
psicopedagogia, amb un mínim de 2 anys d’experiència docent

- Interí de l’especialitat PSI-orientació educativa amb un mínim de 4 anys d’experiència
docent o com a assessor psicopedagògic a un EAP

- Flexibilitat horària  i d’itinerància en funció de les tasques d’aquest servei

Per tal de reconèixer l’experiència en l’especialitat requerida, PSI-Orientació educativa, des 
de l’escola concertada, caldrà adjuntar un certificat que ho avali.  
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Mèrits que es valoraran: 
 

● Anys d’experiència en l’assessorament en EAP amb valoració positiva. 

● Haver estat orientador/a d’institut o mestre de pedagogia terapèutica d’una escola. 

● Haver estat docent de SIEI o de CEE. 

● Haver participat en grups de treball en temes relacionats amb alumnat amb NEE o a 
l’atenció de la diversitat i la inclusió. 

● Tenir formació permanent adient en relació al perfil professional . 
● Haver impartit formació de l’especialitat.  
● Participació en xarxes educatives 
● Haver exercit càrrecs de direcció i/o coordinació. 
● Tenir capacitat de treball en equip, adaptabilitat i flexibilitat. 
● Exercir lideratge positiu i tenir capacitat per gestionar equips de treball. 

 
Amb coneixement: 

● Eines col·laboratives de treball en línia (ofimàtiques i de gestió de correu) 
● Ús de tecnologies digitals 

 
Participació: 
 
Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva 
sol·licitud a l’Àrea de Recursos Humans del Consorci rh_atenciodireccions.ceb@gencat.cat  
del 17 al 23 de maig indicant vacants EAP 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. 
 
Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum, la carta de motivació i un cop 
valorats aquests ítems, les persones seleccionades podran ser convocades a una entrevista 
personal relacionada amb el desenvolupament d’un 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 composada per: 

 

 Sra. Mª José Cesena (Consorci Educació de Barcelona) 

 Sra. Marina Iniesta ( Consorci d’Educació de Barcelona) 

 

                                                                                        Barcelona, 16 de maig de 2022 
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