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Tipologia dels llocs de treball docents dels centres 

educatius públics. 

 

 
 

 
 

 

Llocs de treball docents ordinaris:  
 

Són els que tenen atribuïdes les responsabilitats 

corresponents a la funció docent pròpia d’una 
especialitat d’un cos docent. 
  

L’adjudicació d’aquests llocs de treball pot 
recaure sobre professorat funcionari de 

carrera i interí. 
 

Llocs de treball docents específics 
temporals:  

Tenen aquesta consideració els llocs de treball 

docents d’aula d’acollida (AAP en escoles i ADC 
en instituts), els llocs de treball docents d’unitats 

de suport d’educació especial (UEE en escoles, 
UES en instituts) i els llocs d’audició i llenguatge 

en escoles de concentració d’alumnes que 
requereixen del mestre el coneixement del 

llenguatge de signes (UAL). 
Els llocs específics temporals podran ser 

adjudicats a professorat funcionari de carrera i 
interí. 

 
Llocs treball docents específics estructurals  

 
Són els que a més de l’especialitat docent tenen 

atribuït un perfil propi amb característiques i 

funcions específiques que exigeixen 
responsabilitats especials o condicions peculiars 

pròpies d’acord amb el projecte educatiu del 
centre i el projecte de direcció. 

 
Tenen la consideració de llocs específics 

estructurals els llocs de treball docents següents: 
 
 

 

 

 

 

a) Llocs de treball docents per garantir 
l’atenció qualitativa de la diversitat 

de necessitats de l’alumnat i per a la 

millora del processos d’ensenyament 
de l’alumnat. 

 
b) Llocs de treball docents perfil 

lingüístic. 
 

c) Llocs de treball docents amb 
competències digitals (ús i 

aplicació de les TIC). 
 

d) Altres llocs de treball docents 
específics amb perfil professional per 

impartir la formació professional dual, 
aplicar tècniques pedagògiques 

innovadores, docència per àmbits de 

coneixement, degudament definits en 
el projecte educatiu del centre, el 

projecte de direcció i, si escau, l’acord 
de coresponsabilitat. 

 
e) Llocs de treball docents “singulars” 

dels centres amb pla estratègic 
vigent el curs 2014-2015 per a 

         l’autonomia de centre.  
 
Els llocs de treball docents específics 
estructurals seran adjudicats, amb caràcter 

general, a professorat funcionari de carrera.  
 

Tot i això, els llocs de treball docents específics 
per garantir l’atenció qualitativa de la 
diversitat i els llocs de treball docents amb 

perfil lingüístic també podran ser adjudicats a 
personal interí. 
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