L’Ajuntament de Llívia necessita proveir, temporalment:

1 plaça de Mestre per la Llar d’Infants
Municipal
ES REQUEREIX:
a) Tenir nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert l’edat de 18 anys
c) Estar en possessió de la titulació de mestre/a especialista en educació infantil.
En el cas de títols expedits a l'estranger, caldrà la corresponent homologació
d) No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament
i exercici de les funcions corresponents.
e) No estar inhabilitat/da per sentencia ferma per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics ni
haver estat separat/da, per resolució disciplinaria ferma, del servei de cap administració publica
f) Acreditar els coneixements suficients de les dues llengües oficials a Catalunya a nivell oral i
escrit. Aquest requisit es podrà acreditar amb la superació de la corresponent prova de
català.
Aquestes condicions hauran de complir-se, com a màxim, dintre de l'últim dia del termini de
presentació d'instàncies.

FUNCIONS:
Les funcions pròpies de la plaça objecte d’aquestes bases són les establertes en el reglament
regulador, entre les que poden destacar:
- Col·laborar amb la resta de l'equip educatiu en l'execució i avaluació dels programes
individuals i col·lectius que s'estableixin per desenvolupament dels infants.
- Col·laborar amb la direcció del centre en l'elaboració del projecte educatiu del centre.
- Col·laborar amb la direcció del centre en l'organització i implementació de serveis i en
la planificació del curs escolar.
- Col·laborar amb la direcció del centre en l'elaboració dels informes i documentació
pedagògica.
- Participar en reunions pedagògiques amb la direcció del centre, l'equip d'educadors/ es
i/o les famílies.
- Assessorar i orientar l'execució de les activitats i serveis a prestar, col·laborant amb la
direcció del centre a establir els criteris i les directrius a seguir.
- Dur a terme tasques pedagògiques (jocs heurístics, contes, titelles, cançons, etc.)
afavorint el desenvolupament de les capacitats de cada infant.
- Introduir hàbits i rutines, relatius a les necessitats fisiològiques dels infants, així com
tenir cura de la seva higiene.
- Canviar bolquers, donar els àpats, vigilar les migdiades dels infants, etc.
- Detecció i seguiment dels infants amb necessitats educatives especials.
- Assumir les tutories quan sigui el cas.

-

-

Vetllar per la seguretat i el benestar dels infants mentre estan a la llar d'infants.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d'acord amb els procediments
establerts per l'ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.
Substituir al/la director/a de centre en la seva absència, si s'escau.
Altres funcions de caràcter similar que li siguin encomanades per la direcció, o bé per la
regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament.

S’OFEREIX:
-

Contracte de treball en règim laboral temporal.
Jornada de treball: jornada complerta
Data incorporació: 17 d’agost
Durada del contracte: fins a la cobertura de la plaça mitjançant concurs
Categoria: A2

Els interessats es poden posar en contacte amb el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament
de Llívia enviant una instància i el currículum actualitzat a recursoshumans@llivia.org fins el
dia 10 d’agost de 2020 .

