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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 

- Estar a la borsa de la Generalitat en alguna especialitat del grup A1.  

 

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: 08014401 

NOM DE CENTRE: Institut Mare de Déu de la Mercè  

 

 

 

 CODI: GESEC22_23/037 

PERFIL: Assessoria personal i disseny d'imatge integral 

☒  VACANT 

DATA D’INICI: 1/9/2022  DATA FI: 31/8/2023 

JORNADA: 0’5 
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1. EXPLICACIÓ DETALLADA DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ  

La vacant correspon a una mitja jornada de la Família professional d’Imatge personal. El docent impartirà 

continguts de l’àmbit del Disseny de la imatge integral i de l’Estilisme en vestuari i complements.  

 

2. FUNCIONS DE LA VACANT 

 

Les funcions de la persona que ocupi la vacant seran les de docent. 

 

3. CICLES A IMPARTIR 

 

El docent impartirà únicament mòduls del CFGS d’Assessoria d’imatge personal i corporativa, en concret 

els mòduls M2 Disseny d’imatge integral i M3 Estilisme en vestuari i complements. 

 

4. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  

 

Entrevista 

 

5. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A  

 

Es valoraran els següents punts: 

 Formació de l’aspirant: formació específica en l’àmbit de les matèries que s’han d’impartir. 

 Experiència com a docent en els ensenyaments d’etapa postobligatòria – Formació Professional. 

 Experiència com a docent en qualsevol altre àmbit (formació per empreses, docència 

universitària, etc.) 

 Experiència professional ( no docent) en l’àmbit de l’estilisme i del disseny d’imatge integral. 

 

 

 


