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VACANTS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ  
COSSOS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI 
 

CODI: GESEC004B 
PERFIL: VIDEOJOC I REALITAT VIRTUAL 

CENTRE: EA DEIÀ. C Ignasi Agustí, 2-4 de Barcelona 

 
Relacionem a continuació la vacant/substitució que està pendent de cobrir amb personal do-
cent de la borsa de la Generalitat sense destinació. 
 
Requisits de titulació: 
- Titulació oficial exigit pel Departament d’Educació per impartir l’especialitat (podeu consultar-

ho en aquest enllaç)  
- https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19 
- Nivell C1 de Català 

 
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 a 
l’assumpte del correu (codi i perfil) i fent constar: 
 
Cognoms i nom 
DNI 
Número d’ordre a la borsa de treball 2021/2022 
Àmbit territorial preferent 
E-mail 
Telèfon de contacte 
Adjunteu Currículum vitae 
 
Explicació de la vacant 
El docent que ocupi aquesta vacant ha d’impartir el cicle formatiu de grau mitjà d’assistència 
al producte gràfic interactiu amb perfil de videojocs. 
 
 
Requisit de formació. Es valorarà: 

 Grau en multimèdia  

 Coneixements de Unity i programació C#. 

 Màster de formació del professorat d’Educació Secundària. 
 

Requisits d’experiència. Es valorarà: 

  Preferentment amb experiència en educació i en ensenyaments artístics.  
 

 
Un cop finalitzat el termini per a presentar les candidatures, el centre revisarà els currículums 
i seleccionarà als candidats, si així ho considera, per fer una entrevista/prova. Entre aquests 
s’escollirà al candidat que s’adeqüi millor al perfil publicat. 
 
 
Ordre de prelació en el cas de ser seleccionat més d’un candidat : 

- 1r.Tenen preferència els docents que pertanyin a la borsa docent de la Generalitat per 
davant dels que no ho estan.  

- 2n. En el cas que els candidats pertanyin a la borsa tenen preferència els docents que 
compleixen amb tots els requisits per davant d’aquells que els manca algun requisit. 

- 3r. En el cas que cap dels dos candidats tinguin tots els requisits té preferència el 
número de borsa més baix i el Consorci d’Educació com a preferent.  

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


 
 

2 

- 4t. En el cas que cap dels candidats seleccionats pertanyi a la borsa se seleccionarà 
el candidat que més s’adeqüi als requisits publicats.  
 

 
Es poden enviar correus electrònics fins les 14.00 h. de dilluns 22 de setembre de 
2021 
 

Centre docent Especialitat Tipus Jornada Durada prevista 

EA Deià  - vacant Sencera 31/08/2022 

 


