
 

 

 

VACANTS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ  

COSSOS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI  

  
    

      

 

       
    

 

 

   

  

  

     

    
 

 

            
  

            
  

           
         

 
      

         
 

 

 

     

       

 

Centre docent Especialitat Tipus Jornada Durada prevista 

CFA EL CLOT SCO SUBSTITUCIÓ SENCERA ALTA DEL TITULAR 

 

CODI: GESEC039 
PERFIL: SCO (Àmbit comunicació d’adults) 
CENTRE: CFA EL CLOT C Bilbao, 214 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. 

Les persones que  estan  disponibles a la borsa de  treball  docent  que  estiguin interessades en  
algun  d’aquests  llocs de  treball,  hauran  d’enviar un  correu  electrònic  a la següent  adreça  
dcsec.ceb@gencat.cat  especificant  el  lloc  que sol·licita  en  l’assumpte  del  correu  (codi  i  
perfil)  i  fent  constar:  

 Cognoms i nom

 DNI

 Telèfon

 Número d’ordre a la borsa de treball 2021/2022

 Àmbit territorial preferent

Els candidats  han de   formar  part  de  la  borsa  de t reball,  tenir sol·licitats els centres  de  
formació d’adults i  complir un  d’aquests  requisits:  

 Tenir reconeguda a la borsa l’especialitat d’anglès (AN) i posseir un títol equivalent al
nivell C2 de català.

 Tenir reconeguda a la borsa l’especialitat de Català (LC) i posseir un títol equivalent al
nivell B2 d’anglès.

 Tenir reconeguda a la borsa l’especialitat de L. Castellana i Literatura (LE) i posseir un
títol equivalent al nivell B2 d’anglès i al nivell C2 de català.

Les persones que presentin la seva candidatura seran nomenats atenent al Servei 
Territorial preferent i al número d’ordre de la borsa. 

En el  supòsit  de con currència de can didats  que  compleixin els requisits  genèrics  i  específics,  
tenen  prioritat  els  que  han demanat  l'àrea  territorial  com  a preferent,  l'especialitat i  el  número  
d'ordre més  baix.  Pel  que fa  referència al  requisit  del  màster  de  formació,  es  prioritzarà qui  
tingui  el  màster,  per  davant  de  qui  consti  que  l’està  realitzant.  I  aquest,  per  davant  de  qui  consti  
només el  compromís de  fer-lo.   

Es poden en viar correus electrònics  fins  les  8  h. de  dilluns  25  d’octubre  de 20 21  
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