VACANTS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ
COSSOS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
Relacionem a continuació la plaça de l’especialitat 820 (Tècniques tèxtils) que està
pendent de cobrir amb personal substitut.
Requisits:
-

Formar part de la borsa de treball.
Titulació mínima: Diplomat o Enginyeria Tècnica.

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
Àmbit territorial preferent
E-mail
Telèfon de contacte
Competències pel docent de disseny de moda:
• Sòlida base tècnica en materials, estructures, processos i maquinària.
• Promoure el desenvolupament de l'estudiant en base a uns criteris tècnics, en vers als
sistemes de fabricació.
• Preparar els estudiants per a la implicació del dissenyador en els àmbits tecnològics de
l'actualitat i en projecció cap al futur.
• Contextualitzar la tasca del dissenyador dintre del procés productiu del tèxtil i de la
moda.
Àrees de coneixement:
1. Enginyeria Tècnica Industrial- especialitat tèxtil o grau en enginyeria de tecnologia i
disseny tèxtil.
2. Domini dels materials tèxtils i d' altres relacionats en l’àmbit de la moda
3. Domini de les estructures laminars de calada.
4. Domini de les estructures laminars de punt.
5. Domini de les estructures laminars no teixides.
6. Domini dels processos productius tèxtils.
7. Domini deis sistemes d' avaluació per competències en el disseny de moda.
8.Habilitats per a la gestió, organització i planificació eficient dels recursos per a
l'ensenyament del disseny de moda.
9. Capacitats culturals, contextuals i comunicatives vinculades als recursos del llenguatge
a nivell verbal i no verbal que permetin l'aprenentatge de l' estudi.
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 12.00
hores. Un cop finalitzat el termini, els candidats que compleixin els requisits, seran
convocats per correu electrònic.
-

Ciutat de Balaguer, 17

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

Es poden enviar correus electrònics 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
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