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

CODI: GESEC028 
PERFIL: MITJANS INFORMÀTIC A LES ARTS I AL DISSENY 
CENTRE: EA LLOTJA. C Ciutat de Balaguer, 17 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: 

 Estar a la borsa de docents de la Generalitat en qualsevol especialitat del grup A (lli-
cenciat, Arquitecte o Enginyer Superior). 

 
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 
 
 
El professorat que imparteix aquesta especialitat ha de tenir competència docent envers un 
ventall d'àmbits molt ampli: 

 Mitjans informàtics (aplicats a:) 
o les arts: escultura, pintura mural, arts aplicades al llibre, joieria, ceràmica, ... 
o el disseny: disseny gràfic, industrial, moda, tèxtil i indumentària, disseny d'in-

teriors, ... 
 Tècniques d'animació 
 Projectes d'animació 
 Projecte integrat 
 Obra final 
 Edició web 
 Tècniques 3D 
 Llenguatges de programació 
 Interfícies d'usuari 
 Projectes de gràfica interactiva 
 Aplicacions informàtiques 

 
En el cas de la substitució que hem de cobrir en aquests moments, la seva assignació do-
cent, que s'ubica tant a Cicles formatius com al Estudis superiors en disseny (Grau en dis-
seny) fa necessari el perfil següent: 

 domini dels programes del paquet Adobe: Photoshop, Illustrator i Indesign 
 domini del procés de preimpressió 
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 coneixements d'il·lustració de moda 
 realització de peces planes i fitxes tècniques d'indumentària. 

 
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. 
 
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 LLOTJA  - Substitució Sencera Alta del titular 

 


