Generalitat de Catalunya

Servei d’Ocupació de Catalunya

Ocupació
Número d'oferta
Empresa
Data
Llocs de treball oferts
Candidats per lloc

VACANT EDUCADOR SOCIAL/ MESTRE UEC AMPOSTA

AJUNTAMENT D'AMPOSTA
04 DE JULIOL DE 2018
1

Tipus de gestió
✔

Difusió
Presencial (només OSOC)
Currículum

individualment, en comprovar la disponibilitat
en bloc, dues vegades al dia
en bloc, una vegada al dia
en bloc, en comprovar totes les disponibilitats

Oferta de treball
Observacions (particularitats de la gestió)
Els interessats hauran de presentar el currículum al SOC fins al dia 18 de juliol. Els candidats han de presentar còpia d'estar en possessió dels títols i requisits exigits i còpia del DNI, al registre del Dep. de
Secretaria de l'Ajuntament, com a màxim el dijous 19 i divendres 20 juliol, fins les 14:00 hores (abans hauran de passar per l'àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament, (edifici administratiu, 2n pis), per comprovar la
documentació)
El dia 25 de juliol, a les 9 h el matí a la Biblioteca, es realitzaran totes les proves de selecció als candidats/es que compleixin tots els requisits imprescindibles de l'oferta.
El dia 25 de juliol es realitzaran les proves de selecció consistents en:
1.- PROVA TEST SOBRE TEMARI ESPECÍFIC. Respostes d'opció múltiple:
a. documents per a l'organització i la gestió dels centres. 22/06/2017:
Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO.
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_ESO.pdf
b. Documents per a l'organització i la gestió dels centres. 22/06/2017:
Actuacions del centre en diversos supòsits.
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Actuacions_centres.pdf
c. Elements bàsics de salut mental per a professionals de l’àmbit social.
Dr. Josep Moya i Ollé
Col·lecció eines 1 RED-EDICIONES
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/eines/num_12/eines12_sensepres.pdf
d. ALTERACIONS GREUS DE LA CONDUCTA EN ENTORNS EDUCATIUS.
Mòdul 1. Alteracions greus de la conducta. Conceptes i referents.
https://www.prisma.cat/informacio/agc/m1.pdf
e. ALTERACIONS GREUS DE LA CONDUCTA EN ENTORNS EDUCATIUS.
Mòdul 2. L’acompanyament. El consentiment i la conversa.
https://www.prisma.cat/informacio/agc/m2.pdf

f. ALTERACIONS GREUS DE LA CONDUCTA EN ENTORNS EDUCATIUS.
Mòdul 3. Actuacions en el centre. Respostes educatives i organització escolar.
https://www.prisma.cat/informacio/agc/m3.pdf

g. ALTERACIONS GREUS DE LA CONDUCTA EN ENTORNS EDUCATIUS.
Mòdul 4. La construcció de casos. Tècniques d’intervenció.
https://www.prisma.cat/informacio/agc/m4.pdf

2.- TEST PSICOTÈCNIC. El test serà de caràcter eliminatori.
3.- Desenvolupament d'un CAS PRÀCTIC. Basat en el temari específic.
4.- ENTREVISTA: Tindrà un valor fonamental en referència a l’adaptació del candidat al perfil necessari per a la UEC, envers les capacitats, habilitats, experiència professional, formació...
5.- Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell bàsic de català (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de
català de la Secretaria de Política Lingüística. En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit pel centre, que convalidi el nivell de català
assolit. En cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la
prova específica de coneixements de la llengua catalana de l'esmentat nivell.
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NO S'ACCEPTARAN CURRICULUMS QUE NO PROCEDEIXIN DEL SOC
IMPRESCINDIBLE TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA d'EDUCACIÓ SOCIAL, Grau de Mestre/a en Educació Primària i Estudis que, segons la normativa del Departament d’Ensenyament, permetin exercir la docència
a l’Educació Secundària Obligatòria, tot amb coneixements i/o experiència envers: Trastorn Mental Greu, TDAH i Socioaddiccions.
IMPRESCINDIBLE: Nivell C1 de català i nivell B1 d'anglès
Les persones en les quals la contractació per les que es fa la selecció suposés incórrer en una irregularitat en la contractació laboral temporal, d'acord amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de
juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, no seran admesos en el procés de selecció que es convoca.

Generalitat de Catalunya

Servei d’Ocupació de Catalunya

Protocol d'actuació

Per poder prestar el servei relacionat amb aquesta oferta, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) efectuarà les accions que hi ha en aquest imprès.
Per la seva part, l'empresa es compromet a:
- Facilitar al SOC la informació necessària per a la gestió correcta de l'oferta.
- Atendre els candidats degudament derivats.
- Remetre al SOC la informació necessària per al tancament de l'oferta.
Captació de dades

Què busca l'empresa?
Un/a profesional per desenvolupar docència formal a la UEC-Amposta; seguint les directrius del currículum
de l'ESO establert pel Departament d'Ensenyament.

Què ha de fer el treballador/a?

Descripció del lloc de treball: detalleu-ne les funcions, les tasques i la tecnologia a utilitzar (màquines, tècniques, etc.)

1. Docència de Llengua Castellana i Literatura; Matemàtiques i Llengua Anglesa, del currículum de l'ESO
establert pel Departament d'Ensenyament.

Requisits imprescindibles del perfil professional, en cas d'haver-hi (*)

Coneixements necessaris (formació reglada, ocupacional, etc., títols i cursos) i habilitats i disponibilitats requerides (disponibilitat per viatjar, flexibilitat
d'horaris, etc.)
REQUISITS DESITJABLES:
1.- Experiència professional en centres de menors (CRAE / CA / CREI) i/o aules/centres especialitzats en diversitat educativa ( UEC /
USEE / AIS / AO /CEE ).
2.- Docència a instituts i/o escoles amb experiència en tractament de la diversitat a l’aula.
3.- Experiència laboral amb adolescents en situació d’exclusió i/o marginació social .
4.- Experiència laboral amb adolescents que presenten trastorns de la conducta.
5.- Coneixement i/o experiència envers el TDAH.
6.- Coneixement i/o experiència envers el Trastorn Mental Greu.
7.- Coneixement i/o experiència envers les socioaddiccions: Toxicomanies + addiccions comportamentals.

Requisits no imprescindibles i altres dades (*)
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Tasques d’atenció al públic, desplaçaments habituals, vehicle d'empresa / vehicle propi, discapacitats, residència, etc.

(*) No és obligatori que empleneu aquests camps.

Generalitat de Catalunya

Servei d’Ocupació de Catalunya

Característiques de l'oferta

Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues i 8 hores diàries) (*) Jornada (*)

Horari (*)

1.195€

25 h/setmana

5 matins

Tipus de contracte

Durada del contracte

temporal

1/09/18 fins 30/6/19

Possibilitat de pròrroga
Sí ✔ No
Adreça del lloc de treball

Nombre de llocs oferts

Data prevista d'incorporació

1

3/09/2018

Municipi

Codi postal

c/ Valladolid, 14

Amposta

43870

Barreres arquitectòniques
Sí ✔ No

En cas afirmatiu, indiqueu-ne el grau:

Quadre d'ajut a la definició del perfil dels candidats

(opcional)

Dades

Imprescindible

Ocupació

DOCENT ESO

Nivell professional

EDUCADOR/A SOCIAL, MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA,
ESTUDIS D.E. DOCÈNCIA ESO, CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL

Experiència professional
Nivell formatiu

Desitjable

UEC,CRAE, Centre Acollida, Institut.CA,
CREI,ESEE, AIS, AO, CEE
Grau / Diplomatura en EDUCACIO SOCIAL/ED.
PRIMÀRIA, ESTUDIS D.E. DOCÈNCIA ESO

Discapacitats
Altres ocupacions (*)
Altres experiències (*)
Formació reglada (*)
Formació ocupacional (*)
Altres coneixements (*)
Idiomes (*)

Coneixement del Transtorn Mental Greu;
del TDAH i de les Socioadiccions.
Català C1 i domini Castellà

Informàtica (*)

TAC:Tecnologies Aprenentatge i
Coneixement

Permís de conduir (*)

SÍ

Carnets professionals (*)
Disponibilitat per viatjar (*)
Esforç físic (*)
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Anglès B1

(*) No és obligatori que empleneu aquests camps.
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Núm. d'oferta

Sol·licitud d'oferta de treball
Empresa

NIF

P-4301400-J

AJUNTAMENT D'AMPOSTA

Dades de l'empresa

Nom comercial

Núm. de patronal

AJUNTAMENT D'AMPOSTA

Adreça

Municipi

Codi postal

Telèfon

PL. DE L'AJUNTAMENT, 3

43870

AMPOSTA
977 70 00 57

Fax

977704132

Adreça electrònica

ensenyament@amposta.cat

Dades de la selecció

Responsable de la selecció / Persona de contacte
INÉS MARTÍ I HERRERO

Càrrec

REGIDORA D'ENSENYAMENT

Telèfon

Fax

977700904

Horari de contacte
9-13 hores

Adreça electrònica

Adreça en què es farà la selecció

Es comunicarà via telefònica

Si és una empresa de selecció indiqueu-ne la raó social
Cal concertar una cita amb l'empresa? (només OSOC)
✔ No
Sí

En cas afirmatiu, indiqueu l’horari per contactar-hi

Característiques del servei sol·licitat

Ocupació

Nivell professional

Llocs de treball

Nombre de candidats per lloc de treball

DOCENT ESO

1

Presentació de candidats
Presencial (només OSOC)
✔ Currículum (temporalització)

Individualment, en comprovar la disponibilitat
En bloc, dues vegades al dia

EDUCADOR/A SOCIAL/ED.PRIMÀRIA/ESTUDIS D.E. DOCÈNCIA ESO,CFGS INTEGRA

En bloc, una vegada al dia
En bloc, en comprovar totes les disponibilitats

Forma de tramesa del currículum
OSOC (només OSOC)
Correu electrònic
En cas que sigui necessari, autoritzeu la difusió del nom de l'empresa?
SÍ
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SOL·LICITO:
Al Servei d'Ocupació de Catalunya la presentació de candidats adients a la feina que es detalla en aquest document.
DECLARO:
Que en el títol II de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es recullen els principis de protecció de dades.
Que donat que els currículums tenen la protecció d'aquesta Llei, em comprometo a tractar de forma absolutament confidencial les
dades de caràcter personal, i a fer-ne un ús exclusiu per als tràmits relacionats amb la cobertura de llocs de treball oferts. Així
mateix, informo que he implantat les mesures de seguretat adequades a les dades que es proporcionen.
Signatura del/de la representant legal de l'empresa

Signatura del/de la gestor/a de l'oferta

Nom i cognoms ADAM TOMÀS I ROIGET
NIF
Lloc i data AMPOSTA, 4 DE JULIOL DE 2018

Nom i cognoms INÉS MARTÍ I HERRERO

