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COMUNICACIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE DE PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL EN QUÈ S’APLICARÀ EL PROCEDIMENT ESPECÍFIC AMB REQUISIT
D’ENTREVISTA PRÈVIA.
ESPECIALITAT

COS DOCENT

Biologia

Secundària

PERFIL PROFESSIONAL LINGÜÍSTIC (llengua anglesa)
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Matemàtiques
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Av. Tarragona, s/n
25300 Tàrrega

Resolució ENS/ 1128/2016 dels perfils professionals
dels llocs de treball específics en centres educatius
públics dependents del Departament d’Ensenyament.
Impartir docència de la matèria en llengua anglesa.
Coordinar la tasca docent amb els professors del
projecte singular d’aprenentatge de l’anglès al llarg de
l’ESO.
Capacitat
d’utilització
d’entorns
virtuals
d’aprenentatge.
Capacitat per actuar proactivament i resoldre de
manera eficaç situacions que sorgeixin en el dia a dia
de l’activitat professional. Implica perseguir els
objectius més enllà del que es requereix o s’espera.
Capacitat per idear, programar i implantar solucions
noves i diferents per a problemes o situacions
requerides pel lloc de treball, el centre o els alumnes
en un context canviant.
Proposar activitats i participar en sortides
complementàries del centre.
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