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CURS 2022-2023 

VACANTS I SUBSTITUCIONS DE DIFÍCIL PROVISIÓ 

COSSOS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI 

 

 

DADES DE LA PLAÇA A COBRIR   

 

 

EXPLICACIÓ DETALLADA DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ  

- Vacant de mitja jornada de docent de Centre de formació d’adults de l’Àmbit de la Comunicació i 

competències digitals avançades.  

 

 

FUNCIONS DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ  

- Impartir el nivell d’anglès 2 (A2.1). Grup compartit amb una docent titular.  

- Impartir classes de Graduat d’Educació Secundària (GES) : mòduls de castellà, suport en català i 

mòduls transversals de TIC i igualtat.  

- Impartir una classe de castellà (preparació de proves a CFGS). 

- Classes d’informàtica COMPETIC inicial i COMPETIC 3.  

- Horari classes: de dimarts a divendres al matí. 

 

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

- Formar part de la borsa docent de la Generalitat. 

- Tindran preferència aquelles persones que pertanyen al servei territorial Consorci d’Educació. 

- Tenir activat l’àmbit de comunicació (SCO – requisit imprescindible) 

CODI DE CENTRE: 08062331 
 
NOM DE CENTRE: CFA PERE CALDERS 

 

 

 

 CODI DE LA PLAÇA: GESEC22_23/097_SCO_CFA PERE CALDERS 
 
NOM: SCO (Àmbit de la Comunicació) 

 

☒  VACANT 

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

JORNADA: Mitja jornada (18.75 hores setmanals) 
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PARTICIPACIÓ i TERMINI 

Les persones que estiguin interessades en aquest lloc de treball, hauran d’enviar un correu electrònic 

adjuntant el Currículum Vitae actualitzat a la següent adreça dcpri.ceb@gencat.cat especificant el 

lloc que sol·licita a l’assumpte del correu (codi de la plaça 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: 

 

Es poden enviar correus electrònics fins dimecres 07/12/2022 a les 12.00 h. 

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: ENTREVISTA 

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

compleixen requisits i seleccionarà als candidats per fer una entrevista. Entre aquests s’escollirà al 

candidat que s’adeqüi millor al perfil publicat. 
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