
PUESTOS A ELEGIR POR LOS APROVADOS DE LAS CONVOCATORIAS 29/2010 Y 30/2010, DE ACCESO AL GRUPO C EDUCADORES DE EDUCACION ESPECIAL    
LLOCS A ELEGIR PELS APROVATS DE LES CONVOCATÒRIES 29/2010 I  30/2010,  D'ACCÉS AL GRUP C,  EDUCADOR D'EDUCACIÓ ESPECIAL

ALICANTE
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

4929 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ORIHUELA C.P.E.E. "ANTONIO SEQUEROS" - ORIHUELA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

5240 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALCOI/ALCOY C.E.E. "TOMÀS LLÀCER" - ALCOI - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

5540 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELDA C.E.E. "MIGUEL DE CERVANTES" - ELDA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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7722 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ORIHUELA C.P.E.E. "ANTONIO SEQUEROS" - ORIHUELA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

9379 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C DÉNIA C.E.E. "RAQUEL PAYÀ" - DÉNIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

9398 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA VILA 
JOIOSA/VILLAJOYOSA

C.E.E. "SECANET" - LA VILA JOIOSA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

9400 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ORIHUELA C.P.E.E. "ANTONIO SEQUEROS" - ORIHUELA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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9406 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELX/ELCHE C.E.E. "VIRGEN DE LA LUZ" - ELX - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

11195 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA VILA 
JOIOSA/VILLAJOYOSA

C.E.E. "SECANET" - LA VILA JOIOSA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

14791 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALCOI/ALCOY C.P. "EL ROMERAL" - ALCOI - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

14964 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BENIDORM C.P. "PUIG CAMPANA" - BENIDORM - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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16297 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ORIHUELA C.P.E.E. "ANTONIO SEQUEROS" - ORIHUELA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

19184 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TORREVIEJA C.P. "ACEQUIÓN" - TORREVIEJA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

19187 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C DÉNIA C.E.E. "RAQUEL PAYÀ" - DÉNIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

19188 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA VILA 
JOIOSA/VILLAJOYOSA

C.E.E. "SECANET" - LA VILA JOIOSA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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19451 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CALP C.E.E. "GARGASINDI" -CALP - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

19891 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALCOI/ALCOY C.P. "SAN VICENTE" - ALCOI - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

20051 EDUCADOR/A EDUC.ESPECIAL (IES 2 I 
C.P."V. CARMEN)

F E C C TORREVIEJA I.E.S. "LAS LAGUNAS" - TORREVIEJA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.Funcions:

- Col·laborar en l'aplicació de programes per a l'autonomia personal isocial, realitzant els registres oportuns.

- Desplegar les seues funcions a l'IES N. 2 de Torrevieja i al C.P.   "Virgen del Carmen", de la mateixa localitat, i d'altres si fora ne---cessari.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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21234 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ORIHUELA C.P.E.E. "ANTONIO SEQUEROS" - ORIHUELA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

21235 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA VILA 
JOIOSA/VILLAJOYOSA

C.E.E. "SECANET" - LA VILA JOIOSA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

22229 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BENIDORM C.P. "MIGUEL HERNÁNDEZ" -BENIDORM - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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22289 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C DÉNIA C.P. LLEBEIG - DÉNIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

22613 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CASTALLA C.P. "RICO SAPENA" - CASTALLA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

22773 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CALP C.E.E. "GARGASINDI" -CALP - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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22789 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELDA C.E.E. "MIGUEL DE CERVANTES" - ELDA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23014 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TORREVIEJA C.P. "NTRA. SRA. DEL ROSARIO" - TORREVIEJA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23079 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C GATA DE GORGOS C.P. "SANTÍSSIM CRIST" -GATA DE GORGOS - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al-  tres centres docents de la comarca.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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23082 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALACANT/ALICANTE C.E.E. "SANTO ÀNGEL" - ALACANT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23160 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C EL PINÓS/PINOSO C.P. "SAN ANTÓN" - EL PINÒS - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23162 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C XÀBIA/JÁVEA C.P. "AMANECER" - XÀBIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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23285 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALACANT/ALICANTE C.E.E. "SANTO ÀNGEL" - ALACANT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23309 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TIBI C.P. TIBI - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al-  tres centres docents de la comarca.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23464 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CALP C.E.E. "GARGASINDI" -CALP - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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23885 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALACANT/ALICANTE C.E.E. "SANTO ÀNGEL DE LA GUARDA" - ALACANT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23971 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CALP I.E.S. "IFACH" - CALP - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23973 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C DÉNIA C.E.E. "RAQUEL PAYÀ" - DÉNIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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23977 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ORIHUELA C.P.E.E. "ANTONIO SEQUEROS" - ORIHUELA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23978 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ORIHUELA C.P.E.E. "ANTONIO SEQUEROS" - ORIHUELA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23979 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ORIHUELA C.P.E.E. "ANTONIO SEQUEROS" - ORIHUELA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24009 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C DÉNIA C.E.E. "RAQUEL PAYÀ" - DÉNIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24010 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C DÉNIA C.E.E. "RAQUEL PAYÀ" - DÉNIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24013 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA VILA 
JOIOSA/VILLAJOYOSA

C.E.E. "SECANET" - LA VILA JOIOSA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24212 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELDA C.E.E. "MIGUEL DE CERVANTES" - ELDA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24232 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELDA C.E.E. "MIGUEL DE CERVANTES" - ELDA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24379 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BENISSA C.P. "PADRE MELCHOR" - BENISSA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24476 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELX/ELCHE C.E.E. "TAMARIT" - ELX - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24511 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C PEGO C.P. "AMBRA" - PEGO - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24650 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELDA C.E.E. "MIGUEL DE CERVANTES" - ELDA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24788 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELX/ELCHE C.E.E. "VIRGEN DE LA LUZ" - ELX - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24797 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C DÉNIA C.P. "MONTGÓ" - DÉNIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24836 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELDA CP MIGUEL SERVET ELDA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25198 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALCOI/ALCOY C.E.E. "TOMÀS LLÀCER" - ALCOI - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25199 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALCOI/ALCOY C.P. "MIGUEL HERNÁNDEZ" - ALCOI - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25200 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C DÉNIA I.E.S. "MARIA IBARS" - DÉNIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25201 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CATRAL C.P. "AZORÍN" -CATRAL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25280 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C XIXONA/JIJONA CP SAGRADA FAMILIA XIXONA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25625 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CALP C.E.E. "GARGASINDI" -CALP - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25626 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELDA C.E.E. "MIGUEL DE CERVANTES" - ELDA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25632 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELX/ELCHE C.E.E. "TAMARIT" - ELX - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25633 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELX/ELCHE C.E.E. "VIRGEN DE LA LUZ" - ELX - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25634 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELX/ELCHE C.E.E. "VIRGEN DE LA LUZ" - ELX - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25652 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BIAR CP NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25654 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C PILAR DE LA HORADADA CP MEDITERRANI PILAR DE LA HORADADA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

Página 20 de 87



25905 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELDA C.E.E. "MIGUEL DE CERVANTES" - ELDA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25906 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELDA C.E.E. "MIGUEL DE CERVANTES" - ELDA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26140 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALCOI/ALCOY C.E.E. "TOMÀS LLÀCER" - ALCOI - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26144 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C DÉNIA C.E.E. "RAQUEL PAYÀ" - DÉNIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26170 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C GUARDAMAR DEL SEGURA C.P. REYES CATÓLICOS - GUARDAMAR DEL SEGURA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26334 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C DÉNIA C.E.E. "RAQUEL PAYÀ" - DÉNIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26336 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELDA C.E.E. "MIGUEL DE CERVANTES" - ELDA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26640 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C NOVELDA C.P. JORGE JUAN - NOVELDA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26642 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALACANT/ALICANTE C.E.E. "TOMÀS LLÀCER" - ALCOI - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26648 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ELX/ELCHE C.E.E. "TAMARIT" - ELX - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26649 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ORIHUELA C.P."FERNANDO LOACES" - ORIHUELA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26650 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C PILAR DE LA HORADADA CP MEDITERRANI PILAR DE LA HORADADA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26668 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALMORADÍ CP CANALES Y MARTINEZ-ALMORADI - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26671 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CALP CP AZORIN- CALP - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26694 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C XALÓ CP VIRGEN POBRE -XALÓ - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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CASTELLÓN
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

9386 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VINARÒS C.E.E. "BAIX MAESTRAT" - VINARÒS - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

19525 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BORRIANA/BURRIANA C.E.E. "HORTOLANS" - BORRIANA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23884 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA VALL D'UIXÓ C.P. "LLEONARD MONGARRO" - LA VALL D'UIXÓ - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24236 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C FORCALL CENTRE RURAL AGRUPAT ELS PORTS-FORCALL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24396 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VINARÒS C.P. "SAN SEBASTIÁN" - VINARÒS - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24896 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VILA-REAL C.E.E. "LA PANDEROLA" - VILA-REAL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24900 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA VALL D'UIXÓ CP RECAREDO CENTELLES LA VALL D'UIXO - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24909 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BORRIANA/BURRIANA C.E.E. "HORTOLANS" - BORRIANA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25119 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ROSSELL CRA LA BARDISSA ROSSELL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25208 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VILA-REAL CP PIO XII DE VILA-REAL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25212 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VILA-REAL C.P. "ESCULTOR ORTELLS" - VILA-REAL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25232 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C PEÑÍSCOLA IES ALFRED AYZA.- PENÍSCOLA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25270 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BENICARLÓ CP RODENAS BENICARLÓ - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25271 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA LLOSA C.P. VICENTE FAUBELL ZAPATA - LA LLOSA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25643 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ONDA C.P. "MESTRE CABALLERO" - ONDA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25644 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA VALL D'UIXÓ C.P. "SANT VICENTE FERRER" - LA VALL D'UIXÓ - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25656 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BORRIANA/BURRIANA CP NOVENES DE CALATRAVA BORRIANA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25657 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SEGORBE C.P. PINTOR CAMARON - SOGORB - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26149 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CASTELLÓ DE LA 
PLANA/CASTELLÓN DE LA 
PLANA

C.P. "ANTONIO ARMELLES" CASTELLÓ" - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26150 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CASTELLÓ DE LA 
PLANA/CASTELLÓN DE LA 
PLANA

CEIP LA MARINA - CASTELLÓ-GRAO - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26364 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VILA-REAL C.E.E. "LA PANDEROLA" - VILA-REAL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26370 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CASTELLÓ DE LA 
PLANA/CASTELLÓN DE LA 
PLANA

C.P. "SERRANO SÚÑER" - CASTELLÓ - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26658 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BETXÍ C.P. "CERVANTES-DUALDE" - BETXÍ - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26666 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VILA-REAL C.E.E. "LA PANDEROLA" - VILA-REAL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26702 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CASTELLÓ DE LA 
PLANA/CASTELLÓN DE LA 
PLANA

CEIP NÚM 4 CATELLÓ-GRAO - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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VALENCIA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

4105 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALZIRA C.E.E. "CARMEN PICÓ" - ALZIRA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

9407 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

10746 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C UTIEL C.P. "CANÓNIGO MUÑOZ" - UTIEL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

Página 35 de 87



11188 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VILLAR DEL ARZOBISPO C.P. "FABIÁN Y FUERO" - VILLAR DEL ARZOBISPO - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

11191 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TORRENT C.E.E. "LA ENCARNACIÓN" - TORRENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

11203 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C XÀTIVA C.P.E.E. "PLA DE MEZQUITA" - XÀTIVA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

11204 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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12735 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C MISLATA C.P. "AUSIAS MARCH" - MISLATA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

12736 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C QUART DE POBLET C.P. "VILLAR PALASÍ" - QUART DE POBLET - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

14590 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ONTINYENT C.P.E.E. D'ONTINYENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

14592 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SUECA C.E.E. "TÈCNIQUES EDUCATIVES" - SUECA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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14594 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C XÀTIVA C.P.E.E. "PLA DE MEZQUITA" - XÀTIVA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

15124 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C UTIEL C.P. "CANÓNIGO MUÑOZ" - UTIEL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

20691 EDUCADOR/A EDUC.ESPEC.(L.VIVES I 
S. ANTONIO MAR)

F E C C CULLERA C.P. "LLUÍS VIVES" - CULLERA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en els programes educatius del centre i en activitats   extraescolars.Funcions:

- Col·laborar en l'aplicació de programes per a l'autonomia personal isocial, realitzant els registres oportuns.

- Desplegar les seues funcions al C.P. "Luis Vives" i al C.P. "San An-tonio del Mar", ambdós a Cullera.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament   dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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20793 EDUCADOR/A EDUC. ESPECIAL 
(ONTINYENT)

F E C C ONTINYENT C.P. "RAFAEL JUAN VIDAL" - ONTINYENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.Funcions:

- Col·laborar en l'aplicació de programes per a l'autonomia personal isocial, realitzant els registres oportuns.

- Desplegar les seues funcions al C.P. "Rafael Juan Vidal" d'Ontinyenti a d'altres de la localitat, si fos necessari.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

22062 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CARCAIXENT C.P. "VÍCTOR OROVAL TOMÀS" - CARCAIXENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

22438 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CARLET CEIP SANT BERNAT - CARLET - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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22493 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALFAFAR C.P. "LA FILA" - ALFAFAR - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

22614 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C POLINYÀ DE XÚQUER C.P. L'ALCOCERA - POLINYÀ DE XÚQUER - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

22618 EDUCADOR EDUCACIÓ ESPECIAL 
(MILLARES)

F E C C MILLARES C.P. "GOVERNADOR LAPORTA" - MILLARES - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen al muni-cipi de Dos Aguas.Funcions:

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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22744 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C GANDIA C.P. "JOAN XIII" - GANDIA GRAO - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que puguen sorgir en   altres centres de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

22790 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ENGUERA C.P. "EDUARDO LÓPEZ PALOP" - ENGUERA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al-   tres centres docents de la comarca.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

23015 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TORRENT C.E.E. "LA ENCARNACIÓN" - TORRENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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23161 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SERRA C.P. "SANT JOSEP" - SERRA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al-   tres centres públics de la comarca del Camp de Túria.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23304 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.E.E. "PROFESSOR SEBASTIÁN BURGOS" - 
VALÈNCIA

- Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23306 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C UTIEL C.P.ENRIQUE RAMBAL - UTIEL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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23307 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SAGUNT/SAGUNTO I.E.S. "EDUARDO MERELLÓ" - SAGUNT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23308 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LORIGUILLA C.P. "W.A. MOZART" - LORIGUILLA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al-  tres centres docents de la comarca.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23317 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TORRENT C.E.E. "LA ENCARNACIÓN" - TORRENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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23322 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TORRENT C.E.E. "LA ENCARNACIÓN" - TORRENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23433 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SUECA C.E.E. "TÈCNIQUES EDUCATIVES" - SUECA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23463 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SILLA C.P. EL PATI - SILLA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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23481 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C GANDIA C.E.E. "ENRIC VALOR" - GANDIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23576 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ADOR C.P. "LA MURTERA" - ADOR/PALMA DE GANDIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al-  tres centres docents de la comarca.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23639 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C GANDIA C.P. "ROIÇ DE CORELLA" - GANDIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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23686 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C PICASSENT C.P. "PRÍNCEP D'ESPANYA" - PICASSENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23883 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALBAL C.P. "JUAN ESTEVE MUÑOZ" - ALBAL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23886 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C GANDIA C.E.E. "ENRIC VALOR" - GANDIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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23968 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TAVERNES DE LA VALLDIGNA C.P. "MAGRANER" - TAVERNES DE VALLDIGNA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23970 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BENETÚSSER C.P. "VICENT RICARD BONILLO" - BENETÚSSER - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

23976 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C XÀTIVA C.P.E.E. "PLA DE MEZQUITA" - XÀTIVA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24005 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SUECA C.E.E. "TÈCNIQUES EDUCATIVES" - SUECA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24047 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C PAIPORTA C.P. "AUSIAS MARCH" - PAIPORTA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24054 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ONTINYENT C.P.E.E. D'ONTINYENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24055 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BURJASSOT C.P. "FERNANDO DE LOS RÍOS" - BURJASSOT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24072 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LLÍRIA I.E.S. "CAMP DE TÚRIA" - LLÍRIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24237 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C REQUENA C.P. "SERRANO CLAVERO" - REQUENA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24365 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TORRENT C.E.E. "LA ENCARNACIÓN" - TORRENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24366 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TORRENT C.E.E. "LA ENCARNACIÓN" - TORRENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24368 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VILLAR DEL ARZOBISPO C.P. "FABIÁN Y FUERO" - VILLAR DEL ARZOBISPO - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24375 EDUCADOR/A EDUC. ESPECIAL(CP LA 
MURTA/IES MARJANA)

F E C C CHIVA C.P. "LA MURTA" - XIVA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.Funcions:

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Desplegar les seues funcions al C.P. "La Murta i a l'I.E.S. "Marjana", de Xiva.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24377 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TAVERNES DE LA VALLDIGNA C.P. "ALFANDECH" - TAVERNES DE VALLDIGNA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24388 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALMUSSAFES C.P. "ALMAZAF" - ALMUSSAFES - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24507 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.E.E. "PROFESSOR SEBASTIÁN BURGOS" - 
VALÈNCIA

- Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24532 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SIMAT DE LA VALLDIGNA C.P. "VALLDIGNA" - SIMAT DE LA VALLDIGNA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24570 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C REQUENA C.P. "SERRANO CLAVERO" - REQUENA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24649 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA POBLA DE VALLBONA CP MAS DE TOUS DE LA POBLA VALLBONA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24657 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ONTINYENT I.E.S. POU CLAR - ONTINYENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24786 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C XÀTIVA C.P.E.E. "PLA DE MEZQUITA" - XÀTIVA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24793 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SUECA C.E.E. "TÈCNIQUES EDUCATIVES" - SUECA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24796 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C REQUENA C.P. "MANUEL GARCÍA IZQUIERDO" - SAN ANTONIO 
DE REQUENA

- Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24806 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.P. "LLUÍS GUARNER" - VALÈNCIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24808 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C L'OLLERIA C.P. "ISABEL LA CATÒLICA" - L'OLLERIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24809 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C MANISES C.P. "JOSÉ GARCÍA PLANELLS" - MANISES - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24842 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALAQUÀS CP BONAVISTA ALAQUÀS - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24849 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24855 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C GODELLETA CP TIERNO GALVANGODELLETA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24856 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE CP FERNANDO GINER DE LOS RIOS XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24858 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALMOINES CP EL CASTELL ALMOINES - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24897 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.E.E. ROSA LLÁCER - VALENCIA CASTELLAR-
OLIVERAL

- Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24924 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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24933 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C GANDIA C.E.E. "ENRIC VALOR" - GANDIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24934 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C GANDIA C.E.E. "ENRIC VALOR" - GANDIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

24940 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C GANDIA CP CERVANTES GANDIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

Página 58 de 87



24966 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SOLLANA CP LOPEZ MARCO SOLLANA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25125 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA CP BENIMAMET - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25209 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C MISLATA C.P. "EL CID" - MISLATA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25211 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C MISLATA C.P. "AUSIAS MARCH" - MISLATA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25213 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALGEMESÍ I.E.S. "BERNAT GUINOVART" - ALGEMESÍ - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25214 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALZIRA C.E.E. "CARMEN PICÓ" - ALZIRA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25215 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C MOIXENT/MOGENTE C.P. PADRE MORENO - MOIXENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25216 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BENIGÁNIM C.P. "BEATA INÉS" - BENIGÀNIM - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25218 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25220 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CULLERA I.E.S. "BLASCO IBAÑEZ" -CULLERA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25221 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA FONT D'EN CARRÒS C.P. "FRANCESC CARRÓS" - LA FONT D'EN CARRÓS - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25222 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C QUART DE POBLET C.P. "VILLAR PALASÍ" - QUART DE POBLET - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25226 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C RIBA-ROJA DE TÚRIA C.P. "CAMP DE TÚRIA" - RIBA-ROJA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25227 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TORRENT C.P. "EL MOLÍ" - TORRENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25228 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA CEIP "AIORA" - VALÈNCIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25234 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ANNA C.P. "RAMÓN Y CAJAL" - ANNA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25235 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VILAMARXANT C.P. "HORTA MAJOR" - VILAMARXANT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25258 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.E.E. ROSA LLÁCER - VALENCIA CASTELLAR-
OLIVERAL

- Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25259 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25260 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25261 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25263 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TORRENT C.E.E. "LA ENCARNACIÓN" - TORRENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25272 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LLOMBAI CP S. FRANCESC BORJA LLOMBAI - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25278 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.P. "LLUÍS GUARNER" - VALÈNCIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

Página 66 de 87



25281 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA C.P. JAUME II EL JUST -BENIFAIRÓ - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25284 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C PUÇOL EI LA MILOTXA PUÇOL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25309 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C DAIMÚS CP MESTRE RAFAEL NOGUERA DAIMÚS - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25310 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHELLA CP JUAN LACOMBA GUILLOT XELLA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25627 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25628 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25629 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25630 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25637 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALZIRA C.E.E. "CARMEN PICÓ" - ALZIRA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25638 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALZIRA C.E.E. "CARMEN PICÓ" - ALZIRA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25639 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALZIRA C.E.E. "CARMEN PICÓ" - ALZIRA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25640 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALZIRA C.E.E. "CARMEN PICÓ" - ALZIRA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25649 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SUECA C.E.E. "TÈCNIQUES EDUCATIVES" - SUECA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25650 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C XÀTIVA C.P.E.E. "PLA DE MEZQUITA" - XÀTIVA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25658 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALBORAYA C.P. LA PATACONA - ALBORAIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25661 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BENIFAIRÓ DE LES VALLS C.P. L'ERMITA - BENIFAIRO DE LES VALLS - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25663 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CATARROJA C.P. JUAN XXIII - CATARROJA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25664 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C XIRIVELLA C.P. RAMON Y CAJAL - XIRIVELLA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25665 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C PATERNA C.P. EL PARQUE - PATERNA / LA CANYADA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25666 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C MISLATA C.P. JAUME I - MISLATA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25669 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALDAIA C.P. JUAN ANTONIO MARTINEZ TORRES - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25670 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SAGUNT/SAGUNTO C.P. PROFESOR TIERNO GALVAN - PUERTO 
SAGUNTO

- Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25911 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALGEMESÍ C.E.E. "ALBERTO TORTAJADA" - ALGEMESÍ - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25912 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25913 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CHESTE C.E.E. "VIRGEN DE LA ESPERANZA" - XEST - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25915 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C QUART DE POBLET C.P. SANT ONOFRE - QUART DE POBLET - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25995 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C REAL DE GANDÍA C.P. BEATO CARMELO - REAL DE GANDIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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25996 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SUECA C.E.E. "TÈCNIQUES EDUCATIVES" - SUECA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

25997 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C YÁTOVA CP PINTOR SOROLLA YÁTOVA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26151 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALBALAT DELS SORELLS C.P. EL CASTELL - ALBALAT DEL SORELLS - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26152 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C BENAGUASIL C.P. LUIS VIVES - BENAGUASIL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26154 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA FONT DE LA FIGUERA C.P. MARE DE DEU DELS XICS - LA FONT DE LA 
FIGUERA

- Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26155 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C MANISES C.P. "JOAN FUSTER" - MANISES - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26156 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C MELIANA C.P. EL CRIST - MELIANA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26160 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TORRENT C.E.E. "LA ENCARNACIÓN" - TORRENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26163 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C TORRENT C.E.E. "LA ENCARNACIÓN" - TORRENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26171 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALFAFAR C.P. "LA FILA" - ALFAFAR - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26335 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C MISLATA C.P. "MESTRE SERRANO" - MISLATA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26394 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C L'ALCÚDIA C.P. BATALLAR - L'ALCÚDIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26534 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALZIRA C.E.E. "CARMEN PICÓ" - ALZIRA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26667 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C MASSANASSA EI AUSIAS MARCH MASSANASSA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26672 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C GANDIA C.E.E. "ENRIC VALOR" - GANDIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26679 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C MISLATA C.P. "EL CID" - MISLATA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26682 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LA POBLA DE VALLBONA C.P. "LLUÍS VIVES" - LA POBLA DE VALLBONA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26683 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SUECA C.E.E. "TÈCNIQUES EDUCATIVES" - SUECA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26684 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.P. "SANTA TERESA" - VALÈNCIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26688 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.E.E. ROSA LLÁCER - VALENCIA CASTELLAR-
OLIVERAL

- Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26689 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.E.E. ROSA LLÁCER - VALENCIA CASTELLAR-
OLIVERAL

- Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26691 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALBAL C.P. SAN CARLOS BORROMEO - ALBAL - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26693 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.E.E. ROSA LLÁCER - VALENCIA CASTELLAR-
OLIVERAL

- Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26695 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C LLUTXENT C.P. AUSIÀS MARCH - LLUTXENT - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26696 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALBERIC C.P. EL CONVENT - ALBERIC - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26697 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.E.E. ROSA LLÁCER - VALENCIA CASTELLAR-
OLIVERAL

- Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26698 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALBORACHE C.R.A. ALBORACHE-MACASTRE - ALBORACHE - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26701 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.E.E. ROSA LLÁCER - VALENCIA CASTELLAR-
OLIVERAL

- Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26704 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C ALDAIA C.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - ALDAIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26716 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C REQUENA C.R.A. EL TEJO - REQUENA (CAMPO ARCIS) - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26717 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C CATARROJA CEIP NÚM. 5 - CATARROJA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26718 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C MANISES C.P. BENJAMIN BENLLOCH - MANISES - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26721 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C SILLA CP VERGE DELS DESEMPARATS-SILLA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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26722 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VALENCIA C.P. "PADRE CATALÀ" - VALÈNCIA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.

26765 EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL F E C C VILLALONGA I.E.S. "VALL DE LA SAFOR" - VILLALONGA - Grupo C14 E010 100%

Lloc Denominació Classificació Prov Localitat Denominació Centre Requisits
Puesto Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

  % Ocup
  % Ocup

- EDUCADOR/A EDUCACIÓ ESPECIAL

- Atendre les necessitats educatives especials que sorgisquen en al   tres centres docents de la localitat.Funcions:

- Col·laborar en aplicació de programes per a l'autonomia personal i social, realitzant els registres oportuns.

- Col·laborar en els programes educatius del Centre i en activitats extraescolars.

- Realitzar activitats de joc i temps lliure per al desenvolupament dels alumnes.

- Realitzar la memòria d'activitats.

- Redactar parts d'incidència i informes sobre activitats realitzades amb els alumnes.

- Tenir cura dels alumnes durant l'esplai, menjador, trasllats, així  com de la higiene personal.
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