
 

 

SELECCIÓ PERSONAL DOCENT - CURA I ATENCIÓ a PERSONES DEPENDENTS 

ASPID (www.aspid.cat) som una organització de l’economia social i del tercer sector català, 

que va fundar-se en l’any 1.994 fruit de la iniciativa social de les persones amb discapacitat 

física de la província de Lleida, i que treballa amb la missió de: “Treballem amb l’objectiu 

d’afavorir la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles amb discapacitat i/o 

situació de vulnerabilitat social; oferint eines i suports centrats en la persona i que afavoreixen 

el seu desenvolupament integral". 

L’Àrea d’Intermediació Laboral d’Aspid selecciona personal docent per a la impartició de la 

propera acció formativa de l’entitat. 

FUNCIONS: 

• Elaborar el material didàctic  
• Mòdul 2: Cures i higiene de les persones dependents. 12h 

• Mòdul 7: Prevenció Protocols COVID-19. 10h 

• Dissenyar i planificar l’avaluació en el procés d’aprenentatge. 
• Preparar i impartir online les sessions formatives (15h lectives). 
• Assistir a les reunions telemàtiques de coordinació i avaluació. 
• Realitzar les accions formatives  en base als mòduls presentats. 
• Avaluar els exercicis, activitats o exàmens de l’acció formativa a través de la 

plataforma emprada per l’entitat. 

CONDICIONS: 

 Relació contractual: prestació de serveis  
• Calendari:  En horari de Matins en 6 sessions-webinars en directe-. 

Mòdul 2: Díes 26, 27 i 29 Octubre; Mòdul 7: Dies 23 i 24 Novembre 

• Retribució: 30€/hora 

• Lloc: Online 

•  

REQUISITS OBLIGATORIS: 

Titulació:  Grau/Diplomatura en Infermeria 

• Certificat d’aptitud pedagògica / Màster universitari de professor/a d’educació 

secundària obligatòria i batxillerat / Certificat de professionalitat de docència de la 

formació professional  

• Domini TIC i coneixement d’aplicacions com Zoom i Classroom. 

REQUISITS VALORABLES 

• Nivell C de Català o equivalent. 

• Experiència docent. 

• Experiència en la conducció de grups en risc d’exclusió social. 

• Formació complementària relacionada. 

Si reuneixes els requisits i vols format part d’aquesta acció formativa, envia el teu CV a 

svilasalo@aspid.cat Gràcies! 

http://www.aspid.cat/
mailto:svilasalo@aspid.cat

