Vacant
Mestre d’educació especial
Busquem una persona per a incorporar-se com a tutora per a l’escola bressol
municipal Trencadís, de Barcelona
Formació
requerida

▪

▪
▪
▪
▪
▪

S’haurà d'estar en possessió del títol de Graduat que habiliti per a l'exercici de la professió
regulada de Mestre en Educació Primària que inclogui un esment en Pedagogia
Terapèutica, o aquells altres esments el currículum dels quals estigui específicament
relacionat amb l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, respectivament,
o un esment en Audició i Llenguatge, o el títol de Mestre amb l'especialitat d'Educació
Especial i d'Audició i Llenguatge, respectivament, o el Diploma en Professorat d'Educació
General Bàsica, o el títol de Mestre de Primer Ensenyament amb l'especialitat
corresponent.
Es valorarà molt especialment estar en possessió d’un grau en logopèdia.
Es valorarà doble grau en altres diplomatures relacionades.
Es valorarà formació en estimulació basal, en model centrat en la família i en sales
multisensorials.
Es valorarà altra formació addicional.
Imprescindible català i castellà escrit molt acurat

Experiència
requerida

Es valorarà molt especialment l’experiència acreditada com a tutor/a en altres centres
d’educació especial.

Requisits
valorables

▪
▪
▪

Descripció del
lloc de treball

Serà responsable de l’atenció directa dels 9 infants amb pluridiscapacitat o amb retard global en
el seu desenvolupament amb possibles trastorns importants de salut.de l’escola bressol, des
d’una intervenció activa, afectuosa, entusiasta i reflexiva És molt important el caràcter educatiu i
terapèutic que tenen les tasques vinculades a la cura i a les necessitats dels infants:
alimentació, higiene, salut, descans, joc, seguretat. La tutora o tutor, juntament amb altres
professionals de referència del nen/a, haurà de definir les necessitats de cadascun d’ells i ha
d’elaborar un programa de treball totalment individual des d’una basant amplia i tenint en
compte totes les àrees del desenvolupament, també ha d’articular, des de les bones pràctiques,
les situacions vinculades a les activitats del menjar, el canvi de bolquers, els posicionaments,
etc., amb una màxima interacció de qualitat amb els nens i nenes, als quals no solament se’ls
satisfà les necessitats bàsiques, sinó que és prioritza la seva necessitat d’afecte i de
creixement.
Haurà de liderar el projecte estratègic inclusiu de l’escola bressol i treballar en equip i assegurar
aquesta relació d’inclusivitat dins de l’escola.

Coneixements en noves tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement TAC
Coneixements en SAAC
Coneixements en CIF, GMFSC, MAC, EDAC, FROLICH o altres.

Funcions:
▪
Tenir la responsabilitat d’una aula, atendre en tot moment el grup assignat durant la franja
lectiva.
▪
Fer observació i valoració de l’infant a l’incorporar-se a l’aula.
▪
Elaborar conjuntament amb els i les diferents especialistes les programacions individuals.
▪
Portar-les a terme i fer-ne el seguiment.
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▪

▪

Potenciar la interacció entre els infants, com a font de socialització, individualització i
desenvolupament.
Supervisar el treball del personal de suport (educadores...)
Vetllar per la coherència de criteris i d’actituds entre la tutora i l’educadora de suport.
Fer ús dels instruments per la gestió de las incidències.
Fer entrevistes d’assessorament psicopedagògic a les famílies.
Recolzar i donar suport a la problemàtica familiar mitjançant l’atenció directa a l’infant.
Observar i avaluar (escales d’avaluació) el procés d’aprenentatge de cada infant i reajustar
els objectius establerts quan sigui necessari.
Consensuar amb altres professionals decisions que fan referència al tractament i al
benestar de l’infant .
Contactar amb els metges de referència en col·laboració amb d’infermera.
Coordinar-se amb altres professionals externs i/o institucions quan el cas ho requereix.
Tutoritzar el personal de pràctiques.
Fer els informes psicopedagògics de l’infant.
Assessorar a les famílies en la derivació de la nova escola.
Realitzar les reunions pertinents amb les famílies (mínim dues) juntament amb els
especialistes implicats.
Participar del treball transdisciplinar.

Competències
bàsiques

▪
▪
▪
▪
▪

Autonomia, responsabilitat i elevada capacitat d'organització personal i planificació
Capacitat d’iniciativa, creativitat i versatilitat
Capacitat, disposició i flexibilitat per a treballar en equip interna i externament
Flexibilitat per l'assumpció de tasques i funcions diverses relacionades amb el centre
Facilitat per a les relacions interpersonals

Jornada

Jornada 35 h, de 9h a 17h

Sou brut

Segons barem de l’entitat

Altres

Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

S’haurà d’enviar CV actualitzat juntament amb carta de motivació.
Només s’acceptaran candidatures enviades per correu electrònic amb la referència de la oferta
VACANT
TUTORA
TRENCADÍS
2022
a
l’assumpte,
i
dirigides
a
mariagradillas@nexefundacio.org i a saratorrents@nexefundacio.org
Data màxima de presentació de candidatures: 12 de setembre de 2022.
Només ens posarem en contacte amb aquelles persones que passin a la segona fase
d’entrevista, que tindrà lloc durant el mes de setembre.
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