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CURS 2022-2023 

VACANTS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ 

COSSOS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI 

 

DADES DE CENTRE   

 

DADES DE LA PLAÇA A COBRIR  

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

- Haver treballat 6 mesos dels últims 30 mesos en una empresa privada (no docent) o 

- Haver treballat 2 anys dels últims 5 anys en una empresa privada (no docent) o 

- Haver treballat 5 anys dels últims 10 anys en una empresa privada (no docent) 

 

Certificat C1 català. 

 

PARTICIPACIÓ I TERMINI 

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 

- E-mail 

- Telèfon de contacte 

- Adjunteu Informe de Vida Laboral actualitzat 

- Adjunteu currículum vitae 

Es poden enviar correus electrònics fins dijous 23 de juny de 2022 

1. EXPLICACIÓ DETALLADA I FUNCIONS DE LA VACANT 

CODI DE CENTRE: 08034205 

NOM DE CENTRE: Institut la Guineueta 

 

 

 

 CODI: GESEC22_23/019 

PERFIL: Emergències i protecció civil 

☒  VACANT (4) 

DATA D’INICI: 01/09/2022   DATA FI: 31/08/2022 

JORNADA: 

- VACANT 0’25 

- VACANT 0’25 

- VACANT 0’25 

- VACANT 0’25 
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Intervenir operativament, complint amb les normes de seguretat, en emergències provocades per 

esdeveniments o catàstrofes originades per riscos diversos (naturals, antròpics i tecnològics), tant en 

entorn rural i forestal com urbà, realitzant les activitats de control, mitigació i extinció dels agents 

causants dels esmentats esdeveniments (foc, avingudes d'aigua i substàncies NBQ, entre d'altres), el 

rescat, el salvament i l'atenció com a primer intervinent de les persones afectades i la rehabilitació 

d'emergència de les zones o béns concernits, mantenint operatius els vehicles, equips, màquines i 

eines d'intervenció, així com organitzar els equips i unitats sota la seva responsabilitat i contribuir a la 

divulgació i compliment dels principis i normes de protecció civil, aplicant la normativa vigent en matèria 

d'inspecció i plans d'autoprotecció d'edificis i instal·lacions industrials. 

 

2. CICLES A IMPARTIR  

 

 M1 manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de 

riscos d’incendis i emergències  

 M2. Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals  

 M4. Intervenció operativa en esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i 

emergències  

 M5. Intervenció operativa en operacions de salvament i rescat  

 

3. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

 

Entrevista 

El centre escollirà el candidat que s’adeqüi millor al perfil publicat. 

 

4. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A  

 

Experiència en l’àmbit des mòduls a impartir o el cicle formatiu 

Coneixement dels recursos que proporciona Barcelona per poder fer les pràctiques dels mòduls 

específics. 

 

5. COMENTARIS 

 

Horari de tardes.  

 

 


