
 

 
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 

- Tenir l’especialitat EF (Educació Física) a la borsa 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: 08077137 

NOM DE CENTRE: Institut de l’Esport de Barcelona 

 

 

 

 CODI: GESEC22_23/033 

PERFIL: Guia medi natural aquàtic 

☒  VACANT 

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

JORNADA: Sencera 
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1. EXPLICACIÓ DETALLADA DE LA VACANT  

 Professor/a EF amb formació i experiència professional en el sector de les activitats físiques en el 

medi natural: disseny d’itineraris i guia de persones en el medi natural. 

 Professor/a EF amb formació i experiència professional en el sector de les activitats aquàtiques en 

el medi natural: vela, piragüisme i socorrisme en espais aquàtics naturals.. 

 Coneixements de la llengua anglesa a nivell B2 i formació en metodologia AICLE, ja que el CFGM 

s’inclou en el Programa d’impuls a les llengües estrangeres 

 

 

2. FUNCIONS DE LA VACANT  

 Professor/a titular dels Mòduls:  

o MP04: Organització d’itineraris 

o MP05: Guia de muntanya baixa i mitjana 

o MP09: Socorrisme en el medi natural 

o MP10: Guia en el medi natural aquàtic 

o MP15: Síntesi 

 

3. CICLES A IMPARTIR  

CFGM de Guia en el medi natural i en el lleure 

 

 

4. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  

Entrevista 

 

5. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A  

 

 Experiència professional en el sector de les activitats al medi natural 

 Experiència professional en el sector de les activitats al medi natural aquàtic 

 Titulació corresponent 

 Experiència docent prèvia en el CFGM de Guia en el medi natural i en el lleure i en el CFGM de 

Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural 

 Nivell d’anglès i formació en metodologia AICLE 

 Experiència docent en l’aplicació de metodologies d’APS 

 Coneixements i experiència el l’aplicació de les TIC en les metodologies d’ensenyament 

 

 

6. COMENTARIS  

El CFGM de Guia en el medi natural està inclòs en el Programa d’impuls a les llengües estrangeres, 

pel què el Mòdul de Guia en el medi natural aquàtic s’haurà d’impartir seguint la metodologia AICLE. 

 


