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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 

 

 

 

CODI: GESEC22_23/021 

PERFIL: Serveis socioculturals 

☒  VACANT  

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

JORNADA: 0,5 

 

 

 

CODI DE CENTRE: 08052581 

NOM DE CENTRE: Institut Miquel Tarradell 
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1. EXPLICACIÓ DETALLADA I FUNCIONS DE LA VACANT 

Professor especialista de cicles formatius a la família de serveis socioculturals i a la comunitat. 

 

2. CICLES A IMPARTIR  

 

 Suport a la comunicació i Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació per a persones amb 

diversitat funcional. 

 Habilitats socials aplicades en la intervenció social. 

 Atenció a persones en situació de dependència” del CFGM i "Integració Social" dels mòduls 

específics que determina el currículum. 

 

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  

 

- Grau/Llicenciatura o Tècnic/a de Grau Superior, del sector de Serveis a la Comunitat 

(Logopèdia, Treball Social, Educació Social, Pedagogia, Psicologia..) 

- Capacitació per impartir la docència a l’FP  

- Formació i/o experiència laboral en l'àmbit sociosanitari, de la discapacitat i/o risc d’exclusió 

social. 

- Formació en llenguatge de signes catalana. 

- Capacitat de treball en equip, adaptabilitat i flexibilitat. 

 

 

 


