PSICÒLEG/A EDUCATIU/VA
Descripció vacant
Estem buscant un/a psicòleg/a educatiu/va per la nostre escola d’educació especial de Sant
Just.
El objectiu d’aquest professional a l’escola es intervenir sobre el comportament de les
persones en les situacions educatives de l’escola, desenvolupant les seves capacitats al màxim.
Entenem el termini educatiu en el seu sentit més ampli: de formació i desenvolupament
personal i col·lectiu.
Així, intervindrà en tots el processos psicològics que afecten al aprenentatge –o que d’aquest
es derivin – responsabilitzant-se de les implicacions educatives de la seva intervenció
professional i coordinant-se amb la resta de professionals que formen part del procés
ensenyança – aprenentatge.
Principals funcions
1. Intervenció davant de les necessitats educatives especials dels alumnes:
- Detecció i prevenció dels efectes sòcio-educatius de les discapacitats i
inadaptacions funcionals, psíquiques i socials.
- Avaluació psico-educativa referida tant a les capacitats personals, grupals i
institucionals en relació als objectius educatius establerts com l’anàlisi del
funcionament de les situacions educatives.
- Proposta i/o intervenció sobre les competències educatives dels alumnes, les
condicions educatives i el desenvolupament de solucions davant de possibles
dificultats detectades en l’avaluació.
2. De orientació i assessorament professional.
3. Preventives:
- Introducció de modificacions del entorn educatiu i social que eviten l’aparició o
atenuen les alternacions en el desenvolupament del procés d’ensenyançaaprenentatge.
- Assessorament a la resta d’agents educatius (pares, educadors, etc.)
- Desenvolupament de programes específics àmbits salut, seguretat, noves
tecnologies, valors...
4. Adequació de les situacions educatives a les característiques i necessitats individuals i
grupals dels alumnes (assessorament didàctic, organització i planificació educativa,
programació, assessorament al educador, actuacions compensatòries, diversificacions
curriculars,...)
5. Amb les famílies:
- Formació i assessorament a les famílies com element de suport al
desenvolupament integral del fil/filla.
- Millora de la integració i participació de les famílies en la comunitat educativa així
com en els programes, projectes i actuacions que es desenvolupen a l’escola.
Requisits
Estudis: Llicenciat en Psicologia amb formació complementària (màster) en els àmbits dels
trastorns de conducta; la neuropsicologia i/o el desenvolupament de la infància i de la
adolescència.
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Es valorarà:

⋅
⋅
⋅

Experiència al àmbit escolar, la discapacitat intel·lectual i/o amb nens i
joves amb trastorns de conducta.
Certificat Aptitud Pedagògica.
Altres formacions acreditades i adients pel lloc a cobrir.

Competències Personals
• Lideratge.
• Compromís ètic-social.
• Orientació a la qualitat.
• Responsabilitat.
• Habilitats socials
• Treball en equip.
• Empatia
• Iniciativa e innovació
Edat: 35-45 anys
Salari: 33.000€/bruts
Jornada : Complerta. 1.146h
Horari: Matí 09:30-13:00 Tarda 14:00-16:30
Contracte: Indefinit (Període de Prova : Dos Mesos)
Presentació Candidatures
Les persones interessades en forma part del procés de selecció, hauran de remetre la següent
documentació al següent e-mail (landrades@asproseat.org).
- CV actualitzat.
- Carta de presentació de la candidatura.
Data límit per la inscripció: 27/09/2016

ESPEREM LES VOSTRES CANDIDATURES
¡GRÀCIES!
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