Proposta de descripció de lloc de treball específic estructural amb efectes del
curs 2014-2015
Dades personals del director/a del centre
Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport

Nom del centre

Codi

Municipi

Proposta de descripció del lloc de treball específic
La descripció de lloc de treball específic és d’acord amb:
el projecte educatiu del centre (art. 4 del Decret 102/2010, de 3 d’abril, d’autonomia dels centres educatius –DOGC núm.
5686, de 5.8.2010).
Data d’aprovació al Consell Escolar : ____________
Projecte de direcció
Data entrada en vigor: ____________

1. Dades d’identificació del lloc de treball (Requisits)
Especialitat docent

Cos docent

2. Dades bàsiques de perfil del lloc de treball
2.1. Funcions docents específiques
Les funcions docents específiques que determinen el perfil del lloc de treball estan referides a l’àmbit o competència següent:
Perfil lingüístic (especialitat docent en llengua estrangera): “W”
Competència digital en ús i aplicació de TIC/TAC: “H”
Atenció a la diversitat de l’alumnat: “K”
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Altres (formació professional dual, tècniques pedagògiques innovadores, lloc d’àmbit de coneixement (més d’una
especialitat docent, etc.): “X”.
Especifiqueu-les:
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2.2. Contingut funcional del lloc de treball1
Missió

Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries (Enumereu-les)
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Activitats (Enumereu-les)

1. Cal emplenar aquest apartat d’acord amb els continguts funcionals i requisits establerts a l’annex 1 i annex 3 del Decret 39/2014, de 25 de
març, i als annexos 1 i 2 de la Guia núm. 1. Orientacions per a la descripció de llocs de treball específics estructurals de centres educatius
públics i per a la seva provisió provisional. Curs 2014-2015, disponible al Portal de Centre.
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2.3. Condicions de context específiques (Especifiqueu-les)

3. Requisits addicionals del lloc de treball
3.1 Per als llocs “W”, “H” i “K”
No cal especificar cap requisit addicional, atès que són els que es recullen a l’annex 1 de la Guia núm. 1 i a la Resolució
ENS/933/2014, de 28 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes
d'1 de setembre de 2014 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos
per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

3.2. Per als llocs de treball amb perfil “X” (Especifiqueu els requisits del lloc que poden fer referència a alguna o a totes les
categories següents, segons escaigui)

Titulació

Formació acreditada

G108-001/02-14

Experiència acreditada
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4. Perfil de competències professionals (Els elements d’aquest apartat es podran valorar com a mèrits)
4.1. Competència tècnica (Enumereu els coneixements tècnics i/o el domini de procediments i tècniques)

4.2. Competències transversals (Indiqueu les tres competències clau, d’acord amb l’annex 3 de la Guia núm. 1.)

5. Tràmit d’informació de la proposta als òrgans col·legiats
- Al claustre de professors. Data: _____________
- Al consell escolar. Data: ______________
Lloc i data
Signatura del/de la director/a
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Cal emplenar un imprès per cada lloc de treball específic estructural, amb efectes del curs 2014-2015.
Normativa d’aplicació
Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm.
6591, de 27.3.2014):
- A l’article 3.1.b s’estableix la classificació dels llocs de treball docents i preveu llocs de treball específics per tenir atribuït un perfil propi.
- A l’article 2.2 s’estableix que la direcció del centre intervé en la definició dels requisits específics exigits per ocupar determinats llocs de treball
de la plantilla docent del centre.
- A L’article 5.2 es preveu el contingut funcional i els requisits del perfil propi dels llocs de treball específics.

Trieu-ne un
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a ________________________________
Consorci d’Educació de Barcelona
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