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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 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 divendres 02/12/22 a les 15.00 h.  

CODI DE CENTRE: 08077137 

NOM DE CENTRE: Institut de l’Esport de Barcelona 

 

 

 

 CODI: GESEC22_23/085 

PERFIL: Animació turística, malabars i circ 

☒  0’5 VACANT 

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

JORNADA: Sencera 
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EXPLICACIÓ DETALLADA DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ  

Professor/a EF amb titulació i experiència professional en l’Animació turística, les tècniques 

malabars i el circ. 

Professor/a EF amb experiència docent en l’aplicació de metodologies d’APS. 

Professor/a EF amb coneixements i experiència el l’aplicació de les TIC en les metodologies 

d’ensenyament. 

 

FUNCIONS DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ  

Impartir en format de “càpsula formativa” els continguts relacionats amb l’animació turística, les 

tècniques malabars i el circ, adaptant-los als diferents Mòduls professionals en què substituirà al 
professorat titular durant 20h. 

Aplicar les metodologies d’Aprenentatge i Serveis en col·laboració amb l’equip docent del Cicle 

formatiu on imparteixi docència. 

Utilitzar les tecnologies de l’aprenentatge de forma coordinada amb l’equip docent del Cicle 

formatiu on imparteixi docència. 

 

CICLES A IMPARTIR  

CFGS d’Ensenyament i animació socioesportiva. 

CFGM de Guia en el medi natural i el lleure. 

 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

Entrevista. 

Un cop finalitzat el termini per a presentar les candidatures, el centre revisarà els currículums i 

seleccionarà els candidats per fer una entrevista. Entre aquests s’escollirà al candidat que s’adeqüi 

millor al perfil publicat. 

 

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A  

Es valorarà: 

 Experiència professional en l’animació turística, les tècniques malabars i el circ. 

 Experiència docent prèvia en els Cicles de Formació professional. 

 Experiència docent en l’aplicació de metodologies d’APS. 

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

 


