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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 

- Tenir l’especialitat 814 reconeguda a la borsa docent del Departament d’Educació.  
 

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 dilluns 28/11/22 a les 10.00 h. 

CODI DE CENTRE: 8013329 

NOM DE CENTRE: EA Llotja 

 

 

 

 CODI DE LA PLAÇA A COBRIR: GESEC22_23/084 

NOM: Tècniques de Gravat i Estampació (814) 

Perfil: Calcografia i serigrafia 

 

☒  VACANT 

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

JORNADA: 0,5 
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EXPLICACIÓ DETALLADA DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ 

El docent seleccionat haurà de fer suport a mòduls de taller de gravat i estampació, serigrafia, 

xilografia i projectes. 

Horari principalment de tarda. 

 

FUNCIONS DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ 

Tindrà docència parcial en diversos mòduls, tutories de pràctiques en centres de treball i de 

projectes finals. 

Com docent del cos de mestres de taller, haurà de col·laborar en la conservació i el manteniment 

dels tallers. 

 

CICLES A IMPARTIR 

CFAM de Serigrafia artística 

CFAS de Gravat i tècniques d’estampació 

 

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. Caldrà presentar una carpeta amb obra gràfica 

pròpia i a l’entrevista s’haurà d’explicar.  

 

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A  

 

 Habilitat pedagògica en l’ensenyament de totes tècniques esmentades en apartats anteriors. 

 Compromís en la cura i manteniment correcte dels materials i espais del taller. 

 Aptitud pedagògica adient al tipus d’alumnat 

 Experiència en tutoria de grup. 

 Capacitat i bona predisposició per treballar en equip: aportació positiva en projectes 

transversals i integració activa en equips docents. 

 Actitud positiva en la resolució de possibles conflictes. 

 Es valorarà: Tècnic superior o graduat en arts aplicades (especialitat gravat i tècniques 

d’estampació o fotogravat artístic). 

 

També es valorarà: 

● Experiència en tutorització en Formació Pràctica en Centres de treball i capacitat per donar 

suport en la recerca de centres de treball tant en Catalunya com a l’estranger.  

● Actitud positiva en la resolució de possibles conflictes. 

 

 


