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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 

- Formar part de la borsa docent de la Generalitat amb alguna especialitat de secundària.  

 

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 

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

Àmbit territorial preferent 

E-mail 

Telèfon de contacte 

Adjunteu currículum vitae 

Es poden enviar correus electrònics fins dilluns 21/11/22 a les 14:30 h. 

  

CODI DE CENTRE: 08052700 

NOM DE CENTRE: Institut Vall d’Hebron 

 

 

 

 CODI: GESEC22_23/080 

NOM: PQP- Activitats físiques 

☒  Substitució per paternitat 

DATA D’INICI: Immediat   DATA FI: 23/01/2023 

JORNADA: Sencera 
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EXPLICACIÓ DETALLADA I FUNCIONS DE LA SUBSTITUCIÓ  

Professor especialitat d’Educació Física, per impartir els mòduls tècnics relacionats amb l’activitat física 

i l’esport del PFI d’auxiliar d’activitats físiques i esportives.  

Funcions: Tasques docents de caire pràctic amb alumnat que no té el graduat en ESO, i es vol encaminar 

cap al món laboral o cap als cicles formatius de grau mitjà de la mateixa família professional.  

 

CICLES I MÒDULS A IMPARTIR  

PFI Auxiliar d’activitats esportives PFI AE01.  

Família professional: Activitats físiques i esportives 

 

Mòduls professionals: 

 

- Accés d'usuaris i organització de la instal·lació fisicoesportiva 

- Assistència en l'organització d'espais, activitats i repartiment de material en la instal·lació 

fisicoesportiva  

- Operacions bàsiques de suport d’emergències en instal·lacions esportives  

- Primers auxilis  

- Fonaments de les activitats físiques i esportives 

- Formació en centres de treball. 

- Projecte integrat 

- Formació bàsica en prevenció de riscos 

 

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. 

 

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A 

Es valorarà: 

Capacitat de lideratge i treball en equip. 

 


