VACANTS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ
COSSOS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Relacionem a continuació la playa de l'especialitat 707 (Dibuix artístic i color) que esta
pendent de cobrir amb personal substitut.
Requisits:

Formar part de la borsa de treball.
Tenir reconeguda l'especialitat de 707
Les persones que estiguin interessades en aquest lloc de treball, hauran d'enviar un
correu electrònic a la següent adreça dcsec.ceb@gencat.cat especificant el lloc que
sol·licita i fent constar:
Cognoms i nom
DNI
Número d'ordre a la borsa de treball 2017/2018
Ambit territorial preferent
E-mail
Teléfon de contacte
Requeriments professionals:
• Coneixement ampli de croquització acotada: plantes, alçats i seccions
d'objectes i edificis.
• Coneixement exhaustiu de les tècniques gràfiques per al disseny:
aquarel•la, gouache, pastel, llapis de color, tinta xinesa, etc.
• Coneixements de dibuix per a la moda i les tècniques de confecció.
• Coneixements amplis d'anatomia i biologia aplicada al disseny.
• Coneixements de les tecnologies de fabricació.
• Coneixement de.la historia- d/ dibuix aplicat al disseny i l'arquitectura.
• Coneixement ampli del debat cultural en el camp del disseny.
• Experiència professional en el dibuix per al disseny i/o l'arquitectura.
• Es valorarà l’experiència docent a l’àmbit del dibuix per al disseny i/ o
l'arquitectura en estudis de grau universitari o equivalent.

Les persones que presentin la seva candidatura faran una prova i/o entrevista- (no és una
prova de capacitació) a la seu del centre el dia 17 de novembre de 2017 a les 11.00
hores. Un cop finalitzat el termini, els candidats que compleixin els requisits, seran
convocats per correu electrònic.
-

Ciutat de Balaguer, 17

Es poden enviar correus electronics fins les 14:00 hores del dia 16 de novembre de
2017

Centre docent
EASD Llotja
Plaça d’Urquinaona, 6
08010 Barcelona
Telèfon: 935 511 000
www.edubcn.cat

Especialitat
707

Tipus
Vacant

Jornada
Sencera

Durada prevista
31/08/2017

