
 

 

 

PERFIL PROFESSIONAL 

Professor/a de Tecnologia, Matemàtiques i TICS 

Empresa Centre Educatiu referent en el Vallès Oriental.  

Departament Departament de Tecnologia 

Lloc de Treball Professor/a de secundària (ESO i Batxillerat) 

Missió Guiar el procés d'ensenyament i aprenentatge dels/de les alumnes al seu 

càrrec, el que significa impartir la matèria, aplicar una didàctica concreta, 

avaluar i certificar els coneixements obtinguts per l'alumnat i, en la majoria 

de casos, realitzar tutories o dur a terme el seguiment personalitzat de cada 

alumne. Informar als pares o tutors legals de l’evolució dels alumnes al seu 

càrrec. 

Tasques • Proporcionar a tots/es els/les alumnes les competències que els/les 

permetin assegurar el seu aprenentatge de la matèria que 

imparteix. 

• Vetllar pel desenvolupament personal de l'alumnat. 

• Coordinar-se amb altres professors/es que atenen un mateix 

alumnat, per tal d'elaborar i adaptar el pla d'estudis a les seves 

necessitats i característiques. 

• Fer el seguiment global de l'alumnat i establir les mesures 

necessàries per a la millora de l'aprenentatge, d'acord amb el 

projecte educatiu del centre. 

• Avaluar l'alumnat d. acord amb la normativa establerta i amb el 

projecte educatiu del centre, i adoptar les corresponents decisions 

de promoció. 

• Realitzar qualsevol altra funció que estableixi el Departament 

d'Educació o es determini en el pla d'orientació i acció tutorial del 

centre. 

• Prevenir els problemes d. aprenentatge que puguin presentar-se i 

compartir tota la informació que sigui necessària per a treballar de 

manera coordinada amb altres professors/es. 

• Exercir de tutor/a d'un grup d'alumnat i orientar-lo per assolir un 

millor creixement personal i integració social així com orientar-lo 

professionalment. 

• Mantenir relació amb les famílies o tutors legals dels alumnes, 

mitjançant tutories o reunions, i fer el seguiment tant del procés 

d'aprenentatge com dels aspectes de desenvolupament personal, 

orientació escolar i de convivència i cooperació de l'alumnat. 

• Assistir a sortides i estades amb alumnes. 

 

Formació específica - ENGINYERIA SUPERIOR, a escollir en les diferents especialitzacions:  

 

• Biomèdica 

• Elèctrica 

• Electrònica Industrial i autòmata 

• Mecànica 

• De l´Energia 

• Sistemes 

• Tecnologia Naval  

 

Formació 

Complementària 

- Titulació Advanced o 5è EOI  

 

Acreditacions i - Màster en Educació ( es requerirà en el termini d´un any, un cop s´hagi 



requeriments 

professionals  

incorporat en el cas que el candidat derivi de l´especialització biomèdica).  

- Nivell C de Català si no ha cursat els estudis superiors a Catalunya. 

 

 

Condicions del lloc de 

treball  

Retribució: 31.145,94 €/any 2.224,71 €/mes (14 pagues) 

 

Jornada i horari: 24 hores lectives més 5 de permanència, total 30 hores 

setmanals.  

Contracte temporal (1 curs escolar), amb possibilitats de continuïtat.  

 

Categoria professional: Professor Secundària 

 

Contacte Arantxa Rufián 

Responsable Procés Selecció 

arantxa@m5idees.com 

 

 


