
 

 
Plaça d’Urquinaona, 6 | 08010 Barcelona  
93 551 10 00 | www.edubcn.cat 

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. 

 

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 dijous 07/07/22 a les 08.00 h. 

CODI DE CENTRE: 8013329 

NOM DE CENTRE: EA Llotja 

 

 

 

 CODI: GESEC22_23/029 

NOM: Tècniques murals (819) 

 

☒  VACANT 

 

DATA D’INICI: 01/09/2022   DATA FI: 31/08/2023 

JORNADA: Sencera 
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EXPLICACIÓ DETALLADA DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ  

 

El curs vinent, ampliem l’oferta del cicle formatiu de grau mitjà de Revestiments Murals, un cicle pel 
qual hi ha molta demanda.  

Aquest cicle, igualment com el CFAS d’Arts aplicades al mur que ja es ve impartint, té un caràcter 
molt tècnic, ja que prepara per ser pintor decorador o estucador, i de les 1550 hores que s'imparteixen 
al centre 900 hores són de taller. Per poder aquests mòduls de taller, es fa imprescindible la 
intervenció d’un professor/a especialista, tant pel coneixement de les tècniques com d’un ofici que 
comporta l‘ús de maquinària i el treball en bastides, i que pot comportar un risc per l’alumnat si no es 
tenen prou coneixements. 

 

FUNCIONS DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ 

 

Impartir docència i tutoria al CFAM de Revestiments murals i al CFAS d’Arts aplicades al mur. 

 

CICLES A IMPARTIR  

 

CFAM Revestiments murals 

CFAS d’Arts aplicades al Mur 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: ENTREVISTA I PROVA 

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 teòrica-pràctica en què caldrà demostrar elevats coneixements en les tècniques i altres qüestions 
detallades a l’apartat “Criteris per a la selecció del candidat/a”. 

 

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A  

 

 Domini dels Estucats. 

 Domini dels Esgrafiats. 

 Domini de la realització de Pàtines, imitacions i Tromp’oeil. 

 Domini d’acabats, protecció i tractaments. 

 Coneixement de l’ús de la maquinària específica i del seu manteniment. 

 Domini de les normatives de seguretat i higiene en el treball.. 

 Aptitud pedagògica adient al tipus d’alumnat  

 Capacitat de tutorització d’alumnat menor d’edat i amb NESE. 


