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Comunicació de la direcció del centre de previsió dels llocs de treball en què s’aplicarà el 
procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia.  

Curs 2018-2019 
 

Especialitat docent Cos docent Perfil professional 

Llengua 
catalana i 
literatura 

Secundària 

 Disponibilitat per impartir, si escau, docència a l’ESO i la matèria de Batxillerat 
 Està actualitzat amb les noves metodologies d’aprenentatge, treball per competències i nous sistemes 

d’avaluació  
 Proposar activitats i sortides curriculars complementàries 
 Fomentar l’impuls de la lectura 
 Tenir la capacitat de treball en equip 

Tecnologia Secundària 

 Disponibilitat per impartir, si escau, docència a l’ESO i la matèria de Batxillerat, Tecnologia Industrial I i 
II 

 Possibilitat per realitzar la coordinació d’informàtica del centre, desenvolupant tasques com: 
Desplegament del Pla TAC del centre, supervisar instal·lacions i equipaments informàtics i proposar 
mesures de manteniment, vetllar per l’operativitat dels recursos informàtics, efectuant les operacions 
materials d’instal·lació i manteniment del software, avaluar l’adequació de les accions realitzades en 
aquest respecte i orientar el Claustre, els seminaris i els departaments sobre utilitzacions de tecnologia 
informàtica en els diverses matèries del currículum. 

 Possibilitat de la gestió de la pàgina web 
 Capacitat de treball al taller i gestió de l’aula en agrupaments amb alumnat de diferents tipologies 
 Fomentar el treball per projectes en la matèria i entre matèries 
 Capacitat d’utilització d’entorns digitals per l’aprenentatge 
 Està actualitzat amb les noves metodologies d’aprenentatge, treball per competències i nous sistemes 

d’avaluació 
 Proposar activitats i sortides curriculars complementàries 
 Tenir la capacitat de treball en equip 
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Anglès Secundària 

 Impartir, si escau, docència a l’ESO i al Batxillerat 
 Potenciar el Pla Plurilingüe de l’Institut 
 Dinamitzar els projectes Erasmus, Comenius 
 Promoció del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües 

estrangeres 
 Proposar intercanvis i viatges entre altres països, de llengua anglesa i francesa, a l’alumnat  
 Fomentar el treball per projectes en la matèria i entre matèries 
 Proposar activitats i sortides curriculars complementàries 
 Fomentar el llenguatge oral mitjançant diversificació de metodologies 
 Capacitat d’utilització d’entorns digitals per l’aprenentatge 
 Tenir la capacitat de treball en equip 

Geografia i 
Història 

Secundària 

 Impartir, si escau, docència a l’ESO i al Batxillerat 
 Fomentar el treball per projectes en la matèria i entre matèries 
 Capacitat d’utilització d’entorns digitals per l’aprenentatge 
 Proposar activitats i sortides curriculars complementàries  
 Està actualitzat amb les noves metodologies d’aprenentatge, treball per competències i nous sistemes 

d’avaluació 
 Tenir la capacitat de treball en equip 

Educació Física Secundària 

 Impartir, si escau, docència a l’ESO i al batxillerat. 
 Dinamitzar amb activitats físiques i/o esportives els temps d’esbarjo de l’alumnat 
 Està actualitzat amb les noves metodologies d’aprenentatge, treball per competències i nous sistemes 

d’avaluació 
 Proposar activitats i sortides curriculars complementàries  
 Fomentar el treball entre diferents matèries de l’àmbit 
 Tenir la capacitat de treball en equip 

 


