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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 10 de novembre de 2022 

 

1. EXPLICACIÓ DE LA VACANT 

 

Persona especialitzada en manteniment d’embarcacions d’esbarjo, fred i calor, mecanització 

projectes de reparacions nàutiques per impartir docència en mòduls professionals del cicle TM60 

CODI DE CENTRE: 08074847 

NOM DE CENTRE: Institut de Nàutica de Barcelona 

 

 

 

 

 

CODI: GESEC22_23/077 

PERFIL: MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSAT 

☒ Substitució (per paternitat) 

DATA D’INICI: Immediat   DATA FI: 14.12.2022 

JORNADA: Sencera 
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Manteniment d’embarcacions d’esbarjo i al EEA1 Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, perfil 

professional d’Instal·lacions Elèctriques i Comunicacions del Vaixell. 

 

2. CICLES I MÒDULS A IMPARTIR 

 

TM60 Manteniment d’embarcacions d’esbarjo  

 MP3 Manteniment de sistemes de refrigeració  i de climatització 

 MP11 Mecanització bàsica  

 MP14 Síntesi 

 

EEA1 Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, perfil professional d’Instal·lacions Elèctriques i 

Comunicacions del Vaixell 

 MP3. Configuració d'instal·lacions elèctriques 

 MP12  Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats 

 

 

3. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

Entrevista 

Un cop finalitzat el termini per a presentar les candidatures, el centre revisarà els currículums i 

seleccionarà als candidats per fer una entrevista. Entre aquests s’escollirà al candidat que s’adeqüi millor 

al perfil publicat. 

 

 

4. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A  

Expertesa com a  tècnic/a de manteniment i millora a embarcacions d’esbarjo a nivell de: 

- Muntatge, posada en marxa i manteniment del sistema de refrigeració i de climatització a 
una embarcació. 

- Mecanització bàsica amb dibuix tècnic i traçat de peces, Mecanització manual de peces i 
soldadura. 

- Muntatge, posada en marxa i manteniment d’instal·lacions sanitàries a embarcacions 
d’esbarjo. 

- Execució de projectes de millora i de manteniment generals a embarcacions (reparació de 
casc, pintura, millora de cablejat, petites reparacions elèctriques, etc.) 

- Disseny, acotacions, vistes, i elaboració de peces per a la millora d’embarcacions utilitzant 
programari 3D. 

- Bon nivell d’anglès per a poder impartir part dels continguts en llengua anglesa en entorns 
d’àmbit Nàutic. 

- Coneixedor del sector i entorn de la nàutica d’esbarjo (entitats, empreses, visió de servei, 
gestió turística, navegació,..) i capacitat per a poder organitzar i liderar aliances i convenis 
amb aquestes empreses i entitats. 

- Capacitat d’ensenyar i transmetre la professió. 
- Compromís per a engegar amb el centre un projecte sobre el perfil professional de tècnics 

especialitzats en nàutica i integrar-ho en un institut de nàutica com el nostre. 

 


