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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  (Obligatori) 

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

- Titulació oficial exigit pel Departament d’Educació per impartir l’especialitat (podeu consultar-ho 

en aquest enllaç)  

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19  

Excepcionalment, s’acceptarà qualsevol titulació del grup A (llicenciat, Arquitecte o Enginyer Superior). 

Es valorarà: 

- Nivell C1 de Català 

- Màster de Professorat de Secundària o CAP. 

 

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 

CODI DE CENTRE: 08038570 

NOM DE CENTRE: EOI Barcelona Drassanes 

 

 

 

 CODI: GESEC22_23/078 

PERFIL: Especialitat 139- Xinès  

☐  VACANT 

☒  SUBSTITUCIÓ  

DATA D’INICI: Immediat   DATA FI: Alta titular 

JORNADA: Sencera 
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DNI 

Número d’ordre a la borsa de treball 2022/2023 

Àmbit territorial preferent 

E-mail 

Telèfon de contacte 

Adjunteu currículum vitae i les titulacions que consten a “Requisits de participació” 

 

A tenir en compte altre documentació que també haureu d’adjuntar en el cas que: 

- Presenteu títols obtinguts a l’estranger: els títols hauran d’estar homologats pel Ministeri 
d’Educació. 

- Si sou persones No Comunitàries haureu d’adjuntar, també, el permís de treball. 
- Els candidats amb nacionalitat no espanyola han d'aportar també un certificat negatiu 

d'antecedents penals del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, traduït i legalitzat 
d'acord amb els Convenis internacionals que existeixen, respecte dels delictes als quals 
es refereix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996. 

 

Es poden enviar correus electrònics fins dimarts 15/11/22 a les 12.00 h. 

 

1. FUNCIONS DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ  

Docència pròpia de l’especialitat 139-Xinès: professor/a de llengua i cultura xinesa.  

 

2. CICLES A IMPARTIR  

A1-B2.1. 

 

3. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  

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 escollirà als candidats per fer la prova. 

Prova escrita sobre metodologia i coneixement de la llengua i didàctica. 

 

4. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A 

Haurà de poder impartir els següents cursos: 
A1-B2.1 de xinès 
   

- Domini de la llengua i cultura xinesa. 
- Domini de les eines digitals docents (Drive, Genially, Moodle, etc.) 
- Capacitat de gestió i dinamització de l'aula. 
- Coneixements de didàctica i metodologia de xinès LE i/o L2. 
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Ordre de prelació en el cas de ser seleccionat més d’un candidat: 

 1r.Tenen preferència els docents que pertanyin a la borsa docent de la Generalitat per 
davant dels que no ho estan.  

 2n. En el cas que els candidats pertanyin a la borsa tenen preferència els docents que 
compleixen amb tots els requisits per davant d’aquells que els manca algun requisit. 

 3r. En el cas que cap dels dos candidats tinguin tots els requisits té preferència el número 
de borsa més baix i el Consorci d’Educació com a preferent.  

 4t. En el cas que cap dels candidats seleccionats pertanyi a la borsa se seleccionarà el 
candidat que més s’adeqüi als requisits publicats.  


