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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. 

 

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 de la plaça a cobrir 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 dimarts 26/07/22 a les 12.00 h. 

CODI DE CENTRE: 08013275 

NOM DE CENTRE: INS ESCOLA DEL TREBALL 

 

 

 

 

CODI DE LA PLAÇA A COBRIR: GESEC22_23/045 

NOM: PALETA ( Oficina de projectes de construcció- 612) 

☒  VACANT 

 

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

JORNADA:Completa 
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EXPLICACIÓ DETALLADA DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ 

Vacant de jornada completa per tot el curs amb horari de matí pel primer curs del grau mitjà de 

Construcció. Especialista paleta d’experiència contrastada amb coneixements tècnics de construcció i 

en aplicacions informàtiques com l’AutoCad. El candidat ha de tenir un coneixement teòric i pràctic per: 

 

- Construir i muntar encofrats. 

- Executar elements de formigó armat amb armadures. 

- Realitzar arrebossats, guarnits, recrescudes, lliscats i estucats amb morters, pastes i formigons. 

- Realitzar treballs de cobertes i d'urbanització. 

- Realitzar treballs del ram de paleta i formigó, mesurant unitats d’obres i elaborant pressupostos. 

 

FUNCIONS DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ 

Professor i tutor del cicle Grau mitjà de construcció. S’haurà d’explicar i ensenyar a executar obres del 

ram de paleta i de formigó, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de 

qualitat, seguretat i medi ambient, organitzant, controlant i valorant els treballs. 

 

CICLES A IMPARTIR 

Grau mitjà de Construcció. 

 

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 s’escollirà al candidat que s’adeqüi 

millor al perfil publicat. En cas necessari es farà una prova teòrica i pràctica per garantir el coneixement 

de l’aspirant. 

 

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A 

Selecció de currículums amb entrevista i prova en el cas que sigui necessari. L’entrevista versarà 

sobre les capacitats i coneixements indicats a l’apartat “Explicació detallada de la vacant”. La selecció 

del candidat haurà de garantir que el docent tingui una experiència contrastada i coneixements 

tècnics de construcció en la realització de treballs del ram de paleta i formigó. 

 

 


