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CÀPSULA: LA FIGURA DE L’EDUCADOR/A SOCIAL COM A 
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DIA I HORA: 18 de novembre de 2021 
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Una de les possibilitats laborals que tenim com a educadores socials és la docència a la formació 

professional. El grau o la diplomatura en Educació Social, dona accés a les següents especialitats que podem 

impartir: al cos de secundària, 508- Intervenció Sociocomunitària i 505- Formació i orientació laboral; al cos 

de formació professional, 625- Serveis a la comunitat. A banda del grau o la diplomatura, hem d’acreditar la 

competència didàctica, actualment mitjançant el màster de professor/a de secundària o amb les titulacions 

equivalents (l’antic CAP, supòsits d’exempció, etc.). A la web de l’organisme podeu consultar tota aquesta 

informació a l’apartat de requisits específics. El Departament d’Educació obre la possibilitat d’incorporació a 

la borsa de treball sempre que hi hagi necessitat. Les persones interessades han de consultar la web on es 

publiquen, amb periodicitat quinzenal, les especialitats obertes per cada servei territorial. La sol·licitud es 

tramita telemàticament. 

Una vegada resolta la sol·licitud ens donaran un número d’ordre i restem a la disposició del Departament 

per a cobrir una substitució. Durant el curs acadèmic, els diferents serveis territorials informen de les dates 

previstes per les adjudicacions, així com de les franges horàries per acceptar o rebutjar la proposta de 

contractació. Existeixen altres vies com les difícils cobertures o els nomenaments d’urgència. Si la persona 

no està interessada en treballar, pot congelar el número garantint així que no serà requerida els dies que es 

fan els nomenaments telemàtics. 

 

IDEES CLAU:  

Cos de professors d’educació secundària - Cos de professors de formació professional – Especialitats que es 

poden impartir – Intervenció sociocomunitària – Formació i orientació professional – Serveis a la comunitat 

– adjudicacions – difícil cobertura – nomenaments d’urgència. 

 

CITES DELS PONENTS A DESTACAR: 

• “Les educadores socials, pel nostre bagatge professional, tenim molt de potencial per a dissenyar 

activitats d’ensenyament i aprenentatge competencials”. 
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• “Les webs i xarxes socials dels sindicats són una bona eina per entendre el funcionament de la borsa 

i aclarir dubtes”. 

 

REFLEXIONS DELS PARTICIPANTS: 

Al llarg de la ponència hem debatut sobre els entrebancs que ens trobem quan volem fer un canvi de direcció 

a la nostra carrera professional. El camí cap a la docència, malgrat ser una bona opció laboral, requereix la 

reflexió i planificació de diferents variables (formatives, econòmiques, de conciliació laboral, etc.) en un 

procés que pot resultar esgotador. Hem compartit també com la nostra figura laboral incorpora 

competències professionals que a altres perfils no tenen tan assolides (gestió de grups, treball amb projecte, 

etc.). 

 

CONCLUSIONS:  

Per accedir a la borsa, has de consultar quines especialitats pots impartir en funció del teu 

bagatge formatiu, comprovar que compleixes tots els requisits i planificar el procés cap a 

la docència. A banda de la borsa de treball, pots valorar el procés de concurs – oposició. 

Actualment, es preveu nova convocatòria per l’any 2023. 

 

PER SABER-NE MÉS... 

• Informació general: 

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs/ 

• Ensenyaments que podem impartir: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19 

• Cossos i especialitats convocats: 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2013009:500 

• Nomenaments telemàtics (Tarragona): 

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/tarragona/personal-

docent/nomenaments-telematics/ 
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Barcelona 

Aragó, 141-143, 4a  

08015 Barcelona 

934 521 008 

ceesc@ceesc.cat 

Girona 

Ibèria, 4 

17005 Girona 

972 249 276 

girona@ceesc.cat 

Lleida 

Rambla Ferran, 32 

25007 Lleida 

973 289 434 

lleida@ceesc.cat 

Camp de Tarragona 

Pau Claris, 2 

43005 Tarragona 

977 104 081 

tarragona@ceesc.cat 

Terres de l’Ebre 

Ramon Berenguer IV, 11 

43500 Tortosa 

935 183 054 

terresdelebre@ceesc.cat 
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