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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 dilluns 27 de juny de 2022 

 

1. EXPLICACIÓ DE LA VACANT 

 

Especialista en l'àmbit de l'esport i l'aigua i en animació sociocultural, amb experiència professional 

en dinamització de grups en l'àmbit de l'esport, condicionament físic en l'aigua i  hidrocinesia. 

Necessària la vinculació a uns espais condicionats per impartir els mòduls en medi aquàtic. 

CODI DE CENTRE: 08044053 

NOM DE CENTRE: Institut Salvador Seguí 

 

 

 

 CODI: GESEC22_23/022 

PERFIL: Termalisme 

☒  VACANT  

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

JORNADA: 0,5 
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2. CICLES A IMPARTIR 

 

GS Termalisme  

 

3. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

 

Prova i entrevista 

Prova: test de competències i casos pràctics relacionats amb els mòduls: MP7 Condicionament 

físic en l'aigua, MP8 Tècniques d'hidrocinèsia i MP5 Dinamització de grups. 

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

 

4. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A  

 

 Registre oficial de professionals de l'esport de Catalunya, inscrit amb les professions de: 
monitor/animador esportiu professional, entrenador professional i directiu esportiu. 
Modalitat Natació 

 Experiència laboral i formació en l’acompanyament de la diversitat funcional en 
instal·lacions aquàtiques, tercera edat. 

 Experiència docent en CFGS Animació Turística i CFGS Estètica i Benestar 

 Certificat de formador de formadors. 

 Postgrau en gestió econòmica en entitats formatives. 

 Formació en Balneoteràpia i hàbits saludables i habilitats directives dins de l'àmbit de 
l'esport. 

 Formació de riscos laborals i primers auxilis en instal·lacions esportives. 

 Col·laboració docent el CP d’Hidrotermals. 

 Estar en actiu en càrrec de responsabilitat en una entitat esportiva on es puguin realitzar 
les activitats aquàtiques corresponents als mòduls M6, M7 i Projecte. 

 

 


