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Vacants i substitucions de difícil provisió  
cossos de professors d’ensenyament secundari 
 

CODI: GESEC033 
PERFIL: DISSENY GRÀFIC I IL·LUSTRACIÓ 
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 de borsa: 

 Estar a la borsa docent de la Generalitat. 
 
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: 
Aquest/a docent haurà d’impartir docència en tres nivells educatius diferents: 
● Cicle formatiu artístic de grau mitjà de serigrafia artística (nou aquest curs) 
● Cicle formatiu artístic de grau superior d’il·lustració 
● Grau en Disseny Gràfic (ESDAP Catalunya) 
En impartir docència en els graus (ensenyaments superiors), és imprescindible que el/la 
docent tingui formació superior (grau o llicenciat). 
A més, en impartir matèries en tres àmbits diferents (Disseny gràfic, il·lustració i 
serigrafia) ha de ser una persona versàtil, amb capacitat d’adaptació a diferents nivells 
educatius i tipologia d’alumnat. 
 
Requisits de la vacant: 
● Grau o llicenciatura en Belles arts. 
● Domini de diferents tècniques de monotipus, linòleum, xilografia, tamponatge, punta 
seca, serigrafia, tècniques additives. (No cal domini elevat de calcografia ni litografia). 
● Experiència en l'aplicació d'aquestes tècniques en el camp de la il·lustració i el 
disseny gràfic. 
● Adaptabilitat a l'ensenyament de les tècniques de gravat i estampació en diferents 
nivells educatius i diversos perfils professionals. 
● Capacitat per treballar en equip dins de diferents grups docents. 
● Aptitud pedagògica adient al tipus d’alumnat 
● Cura de les instal·lacions i maquinàries pròpies d'un taller de gravat 
Es valorà positivament: 
● Tècnic/a superior o graduat en arts aplicades (especialitat gravat i tècniques 
d’estampació o fotogravat artístic). 
● Experiència i formació en el camp professional de la il·lustració. 
● Experiència docent en diferents nivells educatius. 
● Màster de formació del professorat o equivalent 
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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 10.00 h. de divendres 8 d’octubre de 2021 
 

Centre docent Especialitat Tipus Jornada Durada prevista 

EA LLOTJA 814 vacant Sencera 31/08/2022 

 


