
OFERTA DE TREBALL

LLOC DE FEINA: TÈCNIC / TÈCNICA DE FORMACIÓ

REQUISITS

Formació requerida

Grau en pedagogia, psicologia, educació social o magisteri (si no es disposen d’alguna

d’aquestes titulacions no es considerarà la candidatura).

Capacitació docent (Certificat d’Aptitud Pedagògica, Certificat de de Professionalitat de

Docència per la Formació o equivalents)

Experiència

2 anys d’experiència laboral en el seu àmbit.

Experiència docent demostrable, en cas de no disposar de capacitació docent.

Altres requisits

Es  valorarà  estar  acreditat  o  amb  possibilitats  d’acreditar-se  en  les  següents

especialitats  del  Catàleg  d’Especialitats  Formatives  del  SEPE:  Habilitats  socials  i

personals  (SSCE05DCP,  SSCE07DCP,  SSCE06DC),  Prevenció  de  riscs  laborals  per  a

persones amb discapacitat (SEAD01DCP), Auxiliar de jardinería i centres de jardinería

(AGAO31DCP), Activitats bàsiques d’atenció al client (ADGG01DCP), Inserció laboral i

tècniques de recerca de feina (FCOO01).

Carnet de conduir B1

Competències transversals cercades:

Orientació a la persona

Pro-activitat i disposició a l’aprenentatge

Organització del propi treball

Adaptabilitat

Comunicació i relacions interpersonals.

Compromís amb l’organització

Disponibilitat de vehicle

No és requisit



DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Impartir  els  continguts  formatius  dels  programes  transversals  (principalment  del

Catàleg  d’Especialitats  Formatives  del  SEPE  -habilitats  socials,  atenció  al  públic,

prevenció de riscos laborals, etc.- o d’altres que es determinin. 

Dissenyar,  juntament  amb  el  Responsable  de  l’Àrea  Pedagògica,  la  programació  i

metodologia de les accions formatives que imparteixi.

Donar  suport  als  alumnes per  a  la  realització de les  tasques del  temps laboral  del

contracte de Formació i aprenentatge.

Donar  suport  al/la  formador/formadora  ocupacional,  i  substituir-lo  en  cas  de

necessitat.

Gestió administrativa que derivi dels protocols establerts per les entitats finançadores.

Suport  al  coordinador  d’àrea  en  les  funciones  derivades  de  l’àrea  pedagógica

(concreció de programació, avaluació, materials etc…).

Orientació i tutoria dels alumnes de les accions formatives.

Coordinació de casos amb professionals referents de l’entitat i/o professionals externs

i intermediació amb empreses.

CONDICIONS
Jornada i horari

Jornada completa (38,5 h)

Horari cada dematí i 1-2 tardes. Es demana flexibilitat horària en funció de la demanda.

Condicions segons conveni.

Tipus de contracte: Obra i servei, per 1 any prorrogable en funció de la continuïtat dels

projectes formatius. 

Salari:  1.825,00 € bruts mensuals per 12 pagues (inclou salari  base, complements i

pagues extra)

Vacances: segons conveni: 25 dies laborables/any

INCORPORACIÓ: immediata


