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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 

- Ser espanyol o nacional d'un altre estat membre de la Unió Europea o nacional d'un altre estat 
al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat 
espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, així com els seus fills i cònjuges i 
el fills d'aquests, sigui quina sigui la seva nacionalitat. Els cònjuges no poden estar separats 
de dret, i els descendents han de ser menors de vint-i-un any, o superar aquesta edat però 
viure a càrrec dels seus progenitors. 
 

- Titulació oficial exigit pel Departament d’Educació per impartir l’especialitat (podeu consultar-
ho en aquest enllaç) Preferentment es valorarà les titulacions d’Enginyer de so / 
Telecomunicacions/ Informàtica / Grau en mitjans audiovisuals. 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19 
 

- Nivell C1 de Català 
 

- Es valorarà nivell B2 d’anglès. 
 

- Es podrà valorar el Màster de Professorat docent. 
 

  

CODI DE CENTRE: 08032385 

NOM DE CENTRE: INS MITJANS AUDIOVISUALS (EMAV) (*) 

 

 (*) 

 

 

 

 

CODI DE LA PLAÇA A COBRIR: MUNSEC22_23028 

NOM: So i tecnologia de l’audiovisual (Especialitat 519: Processos i Mitjans de Comunicació) 

☒  Vacant 

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

JORNADA: 0,5 

 

 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19
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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 

E-mail 

Telèfon de contacte 

Adjunteu Currículum vitae i les titulacions següents: Titulació universitària, C1 de Català , B2 

d’anglès i Màster de Professorat (En el cas que no s’adjunti alguna d’aquestes titulacions 

s’entendrà que no disposeu de l’acreditació corresponent) 

(*) Important: Aquest institut és un centre de titularitat municipal per tant, en el cas que el candidat 

seleccionat pertany a la borsa docent de la Generalitat, el temps treballat en aquest centre no li 

comptarà com a serveis prestats a la borsa docent de la Generalitat. 

Es poden enviar correus electrònics fins dilluns 28/11/22 de 2022 a les 07.00 h. 

 

EXPLICACIÓ DETALLADA DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ  

Docent amb un perfil eminentment de so que es mogui amb comoditat a les àrees següents:   

 Disseny de sistemes de sonorització. 

 Arranjaments d'altaveus. 

 Arranjament de subgreus. 

 Mesurament de la resposta de sistemes de so (millor si coneix Smaart). 

 Ajust de sistemes de so. 

 Postproducció de so 

 Mitjans tècnics audiovisuals i escènics (equips de captació de so, equips de captació 

d’imatge, equips d’il·luminació i escenotècnia)  

A valorar versatilitat i coneixements informàtics de programació i simulació.  

 

FUNCIONS DE LA VACANT/SUBSTITUCIÓ  

Funcions pròpies de la docència de l’especialitat. 

 

CICLES A IMPARTIR  

 CFGS Realització d’audiovisuals i espectacles 

 CFGS So per audiovisuals i espectacles 

 CFGM Videodiscjòquei i so 

 
 
 

  

mailto:dcsec.ceb@gencat.cat
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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. 
 

 

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL CANDIDAT/A  

- Adequació als requeriments especificats a l’oferta (domini de les àrees de so i tecnologia de 

l’audiovisual) 

- Domini de l’anglès (B2) 

- Experiència laboral en el sector (so, audiovisuals, informàtica) 

- Experiència docent 

- A valorar positivament:  

o Experiència amb menors, adolescents o col·lectius vulnerables 

o Experiència en gestió-dinamització de grups, així com en mediació de conflictes 

o Experiència en directes 

o Actitud proactiva 

o Versatilitat 

 
 

 


