Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08046761

Institut Guillem Catà

06/09/2018

FORA DE TERMINI

Especialitat

Presentació de sol·licituds

520

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

PROC. I PROD. DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Guillem Catà

c. de Rosa Sensat, 6-8

Manresa

938773705

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

12/09/2018

31/08/2019

Requisits
- Coneixements dels processos químics relacionats amb la producció tèxtil.
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 1

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

25005454

Institut Francesc Ribalta

08/10/2018

INCORPORACIÓ TITULAR

Especialitat

Presentació de sol·licituds

518

Fins el dimecres 10 d'octubre a les 10 h

PROCESSOS SANITARIS

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Francesc Ribalta

c. Francesc Ribalta, s/n

Solsona

973481079

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

11/10/2018

30/11/2018

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 2

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08059524

Institut de Navarcles

02/10/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

MU

Fins el dijous 4 d'octubre a les 15 h

MÚSICA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut de Navarcles

Camí de l'Angla, 8

Navarcles

938270022

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

08/10/2018

17/10/2018

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 3

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08031022

Institut de Vic

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

609

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MANTENIMENT VEHICLES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut de Vic

av. Sant Bernat Calbó, 8

Vic

938891878

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

05/10/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 4

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08046876

Institut Miquel Bosch i Jover

28/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

MU

Fins el dilluns 1 d'octubre a les 12 del matí.

MÚSICA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Miquel Bosch i Jover

c. Arquitecte Gaudí, 2-4

Artés

938202193

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

02/10/2018

27/11/2018

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 5

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08062171

EOI d'Igualada

24/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

133

Fins el dimecres 26 de setembre a les 10 del matí.

ALEMANY EOI

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EOI d'Igualada

av. Barcelona, 105

Igualada

938033201

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,83

01/10/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 6

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08043395

Institut Alexandre de Riquer

24/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

MU

Fins el dimecres 26 de setembre a les 12 del matí.

MÚSICA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Alexandre de Riquer

c. Joan Baptista de la Salle, 6 i 8

Calaf

938680414

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,50

28/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 7

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08059551

EOI de Manresa

20/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

133

Fins el dissabte 22 de setembre a les 12 del matí.

ALEMANY EOI

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EOI de Manresa

Barriada Cots, s/n

Manresa

938748243

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,33

26/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 8

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08031022

Institut de Vic

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

611

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut de Vic

av. Sant Bernat Calbó, 8

Vic

938891878

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

26/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 9

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08053054

Institut Gerbert d'Aurillac

20/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

FR

Fins el dissabte 22 de setembre a les 12 del matí.

FRANCÈS

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Gerbert d'Aurillac

av. Lluís Companys, s/n

Sant Fruitós de Bages

938761821

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

26/09/2018

30/09/2018

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
Es tracta d'una plaça amb docència a BATXIBAC (batxillerat francès) i inclou matèries de llengua i literatura francesa.

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 10

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

25008753

CFA Solsonès

20/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

SCO AMBIT DE LA COMUNICACIÓ

Fins el dissabte 22 de setembre a les 12 del matí.

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

CFA Solsonès

c. Dominics, 12

Solsona

973481366

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

25/09/2018

19/10/2018

Requisits
1) Personal de la borsa de secundària, amb l'especialitat SCO.
2) el candidat/a cal que compleixi:
- tenir acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès,
A més, pel que fa als requisits lingüístics d’aquest àmbit de comunicació:
Llevat que tingui acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura, haurà d’acreditar:
- coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una
titulació equivalent reconeguda oficialment.
Llevat que tingui acreditada l’especialitat d’anglès, haurà d’acreditar:
- coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda
oficialment.
3) Disposar de coneixements sobre la utilització de les TIC i TAC a l'aula.
Mèrits
Es valorarà:
- Experiència en activitats d'acolliment lingüíistic a persones nouvingudes.
- Experiència en didàctiques de caire competencial i treball per projectes.
- Experiència en la realització de projectes d'innovació i en la gestió de grups de persones.
En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 11

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

25008753

CFA Solsonès

20/09/2018

ADJUDICADA

- Experiència en actuacions en escola inclusiva.
- Coneixement de la xarxa de professionals de la zona relacionats amb serveis socials, de salut, etc.
- Experiència en la realització d'activitats de dinamització d'ús de la llengua anglesa.
Entrevista

NO

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
Funcions del lloc de treball:
- Impartir la docència en l'àmbit de la formació de persones adultes.
- Intervenir en l'elaboració de materials didàctics i altres recursos educatius.
- Participar en la tutorització i el seguiment acadèmic de l'alumnat.
- Col·laborar i participar en aquelles activitats que promoguin l'intercanvi, la cooperació i la innovació educativa, i donar suport
als projectes de centre, i específicament al desenvolupament del Projectes Lingüístic en el seu objectiu d'expansió de l'anglès a l'escola.
- Prendre part activa en els òrgans de gestió i coordinació del centre.
- els alumnes son persones adultes, mes grans de 19 anys, i que majoritariament farà les seves classes al curs de preparació de les proves d'accés a
un C.F.G. Superior i proves d'accés a majors de 25 anys (equivalent més o menys al segon de batxillerat).
- Horari: de tarda-vespre de dilluns a divendres, amb 21 hores lectives i 30 hores de presència al centre.

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 12

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08020462

Institut Lacetània

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

611

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Lacetània

av. Bases de Manresa, 51-59

Manresa

938773750

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

25/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 13

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08035003

EASD de Vic

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

708

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

DIBUIX TÈCNIC

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EASD de Vic

rbla. Sant Domènec, 24

Vic

938854851

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

24/09/2018

31/08/2019

Requisits
Requeriments adequats per impartir classes als Estudis artístics superiors de disseny:
- classe d'instal·lacions, tant a nivell de normatives CTE com de càlculs.
- cal tenir competència en matèria de construcció, estructures i càlculs.
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 14

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08064830

Institut Serra de Noet

07/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

PSI

Fins dimecres 12 de setembre a les 8:00 del matí

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Serra de Noet

c. del Programari Lliure, 9

Berga

938213059

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

24/09/2018

20/06/2019

Requisits
- Personal de la borsa de secundària amb l'especialitat PSI.
- Experiència en atenció d'alumnes amb trastorns greus de conducta.
- preferiblement amb el Màster de formació del professorat de secundària.
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
- Es tracta de 3 alumnes amb TRASTORN DE CONDUCTA IMPORTANT, que pertanyen a la Secció d’Institut Serra de Noet.
- L’escolarització d’aquests alumnes es fa al "MAS LA RIERA".

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 15

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08062018

CFA Anoia

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

SCO AMBIT DE LA COMUNICACIÓ

Fins el dmarts 28 d'agost a les 8 del matí.

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

CFA Anoia

av. Emili Vallès, 17

Igualada

937442801

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

20/09/2018

30/06/2019

Requisits
1) Personal de la borsa de secundària, amb l'especialitat SCO.
2) el candidat/a cal que compleixi:
- tenir acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès,
A més, pel que fa als requisits lingüístics d’aquest àmbit de comunicació:
Llevat que tingui acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura, haurà d’acreditar:
- coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una
titulació equivalent reconeguda oficialment.
Llevat que tingui acreditada l’especialitat d’anglès, haurà d’acreditar:
- coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda
oficialment.
3) Disposar de coneixements sobre la utilització de les TIC i TAC a l'aula.
Mèrits
Es valorarà:
- Experiència en activitats d'acolliment lingüíistic a persones nouvingudes.
- Experiència en didàctiques de caire competencial i treball per projectes.
- Experiència en la realització de projectes d'innovació i en la gestió de grups de persones.
En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 16

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08062018

CFA Anoia

06/09/2018

ADJUDICADA

- Experiència en actuacions en escola inclusiva.
- Coneixement de la xarxa de professionals de la zona relacionats amb serveis socials, de salut, etc.
- Experiència en la realització d'activitats de dinamització d'ús de la llengua anglesa.
Entrevista

NO

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
Funcions del lloc de treball:
- Impartir la docència en l'àmbit de la formació de persones adultes.
- Intervenir en l'elaboració de materials didàctics i altres recursos educatius.
- Participar en la tutorització i el seguiment acadèmic de l'alumnat.
- Col·laborar i participar en aquelles activitats que promoguin l'intercanvi, la cooperació i la innovació educativa, i donar suport
als projectes de centre, i específicament al desenvolupament del Projectes Lingüístic en el seu objectiu d'expansió de l'anglès a l'escola.
- Prendre part activa en els òrgans de gestió i coordinació del centre.
- els alumnes son persones adultes, mes grans de 19 anys, i que majoritariament farà les seves classes al curs de preparació de les proves d'accés a
un C.F.G. Superior i proves d'accés a majors de 25 anys (equivalent més o menys al segon de batxillerat).
- Horari: de tarda-vespre de dilluns a divendres, amb 21 hores lectives i 30 hores de presència al centre.

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 17

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08020462

Institut Lacetània

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

507

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

INFORMÀTICA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Lacetània

av. Bases de Manresa, 51-59

Manresa

938773750

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

20/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 18

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08046761

Institut Guillem Catà

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

603

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

ESTÈTICA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Guillem Catà

c. de Rosa Sensat, 6-8

Manresa

938773705

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

19/09/2018

31/08/2019

Requisits
- Estar en possessió de la titulació de CFGS d'Estètica.
Es valorarà:
- Coneixements de perruqueria.
- Capacitat per gestionar un taller d'estètica amb plàctiques (clients) reals.
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
0,5 vacant de 603 fins el 31/08/2019 + 0,5 substitució de 618 fins el 30/06/2019

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 19

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08046761

Institut Guillem Catà

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

604

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

FABRIC. I INSTAL·LACIÓ FUSTERIA I MOBLES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Guillem Catà

c. de Rosa Sensat, 6-8

Manresa

938773705

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

19/09/2018

31/08/2019

Requisits
- Experiència pràctica en taller de fusteria i coneixements de Control Numèric.
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 20

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08046761

Institut Guillem Catà

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

MA

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MATEMÀTIQUES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Guillem Catà

c. de Rosa Sensat, 6-8

Manresa

938773705

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

19/09/2018

13/10/2018

Requisits
• Ser titular de l’especialitat de MA (Matemàtiques)
• Impartir els continguts dels mòduls de formació professional del perfil.
• Col·laborar en el seguiment de l’alumnat i en la planificació i seguiment de la FCT.
Mèrits
• Experiència en PFI, PQPI, tractament de la diversitat o altres projectes de formació per a joves sense qualificació.
• Experiència en l’àmbit productiu corresponent al sector professional.
• Polivalència i capacitat i motivació per treballar amb la tipologia de joves dels programes (joves sense GESO que han deixat el sistema educatiu).
• Disponibilitat per formar-se en l’atenció a aquest col·lectiu.
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
Maternitat biològica. Es tracta d'un PTT

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 21

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08046761

Institut Guillem Catà

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

TEC TECNOLOGIA

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Guillem Catà

c. de Rosa Sensat, 6-8

Manresa

938773705

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

19/09/2018

31/10/2018

Requisits
- Experiència en treball per projectes.
- Habilitat per conduir activitats pràctiques al taller de tecnologia.
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 22

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08031022

Institut de Vic

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

EF

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

EDUCACIÓ FÍSICA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut de Vic

av. Sant Bernat Calbó, 8

Vic

938891878

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

18/09/2018

31/08/2019

Requisits
Lloc de treball: Cicle Ensenyaments Esportius
Cap de Departament, Tutor i Professor del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Ensenyaments Esportius (especialitat Futbol)
Tasques:
- Organitzar el cicle formatiu d’Ensenyaments Esportius, nivells 1 i 2.
- Coordinar i planificar les FCT amb les diferents entitats esportives, tant a nivell nacional com internacional.
- Coordinar l’equip docent del cicle
- Coordinar-se amb les diferents entitats esportives de l’entorn de Vic (Osona).
- Docència amb el grup d’alumnes.
- Elaborar les programacions dels diferents mòduls, segons la normativa ISO de Gestió de Qualitat.
Requisits acadèmics:
- Graduat en INEFC
- Màster de professorat de secundària
- Entrenador Nivell 2 – UEFA A
Altres requisits:
- Experiència professional com a director esportiu d’equips.
- Experiència professional en la conducció i direcció d’equips i grups d’alumnes.
- Coneixement de la Federació Catalana de Futbol
En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 23

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08031022

Institut de Vic

06/09/2018

ADJUDICADA

- Compromís amb les entitats de l’entorn en el món del futbol.
- Domini de l’anglès.
Capacitats i aptituds:
- Capacitat de lideratge
- Iniciativa per engegar el cicle formatiu
- Capacitat d’organització
- Treball en xarxa amb entitats de l’entorn de Vic (Osona)
- Treball en equip
- Responsabilitat
- Disponibilitat per viatjar
- Capacitat de resolució de conflictes
- Orientació a l’alumnat i les famílies
- Capacitat de persuasió, comunicació i influència
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 24

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08063746

Institut Salvador Claramunt

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

MU

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MÚSICA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Salvador Claramunt

c. de La Plana, 6

Piera

937788926

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

18/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 25

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08900306

EAP B-10 Osona

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

PSI

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EAP B-10 Osona

Pl. Miquel de Clariana, 3 3a (P. B

Vic

938866354

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,66

17/09/2018

30/06/2019

Requisits
1) personal de la borsa de secundària, amb l'especialitat PSI.
2) Disponibilitat de vehicle, atès que ha de fer la zona del Lluçanès i no s'hi pot accedir amb transport públic, en els horaris de feina establerts en el Pla
de Treball.
3) Experiència mínima de 6 mesos en treball a EAP.
4) Experiència en proves psicomètriques (proves d'aprenentatges i psicològiques).
5) Coneixement de l'organització dels centres escolars (funcions de la mestra d'educació especial, de l'orientadora,...).
6) Capacitat de treball en equip i si és possible, coneixement de la zona educativa en la que haurà de treballar.
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
0,33 fins el 31 d'agost de 2019 + 0,33 fins el 30 de juny de 2019

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 26

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08059551

EOI de Manresa

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

133

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

ALEMANY EOI

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EOI de Manresa

Barriada Cots, s/n

Manresa

938748243

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

17/09/2018

07/12/2018

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
Maternitat biològica

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 27

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08059551

EOI de Manresa

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

192

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

FRANCÈS EOI

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EOI de Manresa

Barriada Cots, s/n

Manresa

938748243

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

17/09/2018

17/11/2018

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
Maternitat biològica

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 28

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08059551

EOI de Manresa

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

193

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

ANGLÈS EOI

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EOI de Manresa

Barriada Cots, s/n

Manresa

938748243

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

17/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
El lloc de treball és a Solsona (C/ Francesc Ribalta, s/n), però les reunions de coordinació es faran a Manresa.

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 29

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08054277

Institut de Tona

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

506

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

HOTELERIA I TURISME

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut de Tona

c. Torres i Bages, 32

Tona

938125723

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

17/09/2018

31/08/2019

Requisits
- Coneixement del mon de l'hosteleria.
- formació en direcció i administració de l'empresa.
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 30

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

25005454

Institut Francesc Ribalta

07/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

PTT PROGRAMA TRANSICIÓ AL TREBALL ( 515 o 616)

Fins dimecres 12 de setembre a les 8:00 del matí

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Francesc Ribalta

c. Francesc Ribalta, s/n

Solsona

973481079

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

17/09/2018

30/06/2019

Requisits
• Ser titular de l’especialitat de 621 (Processos comercials).
• Impartir els continguts dels mòduls de formació professional del perfil.
• Col·laborar en el seguiment de l’alumnat i en la planificació i seguiment de la FCT.
Mèrits
• Experiència en PFI, PQPI, tractament de la diversitat o altres projectes de formació per a joves sense qualificació.
• Experiència en l’àmbit productiu corresponent al sector professional.
• Polivalència i capacitat i motivació per treballar amb la tipologia de joves dels programes (joves sense GESO que han deixat el sistema educatiu).
• Disponibilitat per formar-se en l’atenció a aquest col·lectiu.
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 31

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08019654

Institut Milà i Fontanals

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

609

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MANTENIMENT VEHICLES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Milà i Fontanals

av. Emili Vallès, 4

Igualada

938055750

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

17/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 32

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08019654

Institut Milà i Fontanals

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

627

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Milà i Fontanals

av. Emili Vallès, 4

Igualada

938055750

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

17/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 33

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08019654

Institut Milà i Fontanals

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

PTT PROGRAMA TRANSICIÓ AL TREBALL ( 515 o 616)

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Milà i Fontanals

av. Emili Vallès, 4

Igualada

938055750

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,50

17/09/2018

31/08/2019

Requisits
• Ser titular de l’especialitat de 515 (Processos de producció agrària), 616 (Operacions i equips de producció agrària).
• Impartir els continguts dels mòduls de formació professional del perfil.
• Col·laborar en el seguiment de l’alumnat i en la planificació i seguiment de la FCT.
Mèrits
• Experiència en PFI, PQPI, tractament de la diversitat o altres projectes de formació per a joves sense qualificació.
• Experiència en l’àmbit productiu corresponent al sector professional.
• Polivalència i capacitat i motivació per treballar amb la tipologia de joves dels programes (joves sense GESO que han deixat el sistema educatiu).
• Disponibilitat per formar-se en l’atenció a aquest col·lectiu.
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
El lloc de treball es troba ubicat en instal·lacions municipals.

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 34

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08046645

Institut Molí de la Vila

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

CN

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Molí de la Vila

c. Dr. Fleming, 24

Capellades

938011059

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

17/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 35

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08046645

Institut Molí de la Vila

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

MU

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MÚSICA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Molí de la Vila

c. Dr. Fleming, 24

Capellades

938011059

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

17/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 36

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08900251

EAP B-06 Bages

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

PSI

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EAP B-06 Bages

Crta. de Vic, 175-177

Manresa

938727142

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
1) personal de la borsa de secundària, amb l'especialitat PSI.
2) Disponibilitat de vehicle, atès que ha de fer la zona del Bages i no s'hi pot accedir amb transport públic, en els horaris de feina establerts en el Pla de
Treball.
3) Experiència mínima de 6 mesos en treball a EAP.
4) Experiència en proves psicomètriques (proves d'aprenentatges i psicològiques).
5) Coneixement de l'organització dels centres escolars (funcions de la mestra d'educació especial, de l'orientadora,...).
6) Capacitat de treball en equip i si és possible, coneixement de la zona educativa en la que haurà de treballar.
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
Baixa malaltia fins incorporació del titular.

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 37

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08900251

EAP B-06 Bages

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

PSI

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EAP B-06 Bages

Crta. de Vic, 175-177

Manresa

938727142

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,66

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
1) personal de la borsa de secundària, amb l'especialitat PSI.
2) Disponibilitat de vehicle, atès que ha de fer la zona del Bages i no s'hi pot accedir amb transport públic, en els horaris de feina establerts en el Pla de
Treball.
3) Experiència mínima de 6 mesos en treball a EAP.
4) Experiència en proves psicomètriques (proves d'aprenentatges i psicològiques).
5) Coneixement de l'organització dels centres escolars (funcions de la mestra d'educació especial, de l'orientadora,...).
6) Capacitat de treball en equip i si és possible, coneixement de la zona educativa en la que haurà de treballar.
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 38

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08900306

EAP B-10 Osona

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

PSI

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EAP B-10 Osona

Pl. Miquel de Clariana, 3 3a (P. B

Vic

938866354

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,33

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
1) personal de la borsa de secundària, amb l'especialitat PSI.
2) Disponibilitat de vehicle, atès que ha de fer la zona del Lluçanès i no s'hi pot accedir amb transport públic, en els horaris de feina establerts en el Pla
de Treball.
3) Experiència mínima de 6 mesos en treball a EAP.
4) Experiència en proves psicomètriques (proves d'aprenentatges i psicològiques).
5) Coneixement de l'organització dels centres escolars (funcions de la mestra d'educació especial, de l'orientadora,...).
6) Capacitat de treball en equip i si és possible, coneixement de la zona educativa en la que haurà de treballar.
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
0,33 fins el 2 d'abril de 2019

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 39

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08900301

EAP B-38 Anoia

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

PSI

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EAP B-38 Anoia

Carretera de Manresa, 65 2n

Igualada

938041531

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,66

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
1) personal de la borsa de secundària, amb l'especialitat PSI.
2) Disponibilitat de vehicle, atès que ha de fer la zona de l'Anoia i no s'hi pot accedir amb transport públic, en els horaris de feina establerts en el Pla de
Treball.
3) Experiència mínima de 6 mesos en treball a EAP.
4) Experiència en proves psicomètriques (proves d'aprenentatges i psicològiques).
5) Coneixement de l'organització dels centres escolars (funcions de la mestra d'educació especial, de l'orientadora,...).
6) Capacitat de treball en equip i si és possible, coneixement de la zona educativa en la que haurà de treballar.
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 40

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

25900767

EAP L-10 Solsonès

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

PSI

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EAP L-10 Solsonès

Av. Francesc Ribalta, 5

Solsona

973482124

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,33

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
1) personal de la borsa de secundària, amb l'especialitat PSI.
2) Disponibilitat de vehicle, atès que ha de fer la zona del Solsonès i no s'hi pot accedir amb transport públic, en els horaris de feina establerts en el Pla
de Treball.
3) Experiència mínima de 6 mesos en treball a EAP.
4) Experiència en proves psicomètriques (proves d'aprenentatges i psicològiques).
5) Experiència mínima de 12 mesos en centres.
6) Coneixement de l'organització dels centres escolars (funcions de la mestra d'educació especial, de l'orientadora,...).
7) Capacitat de treball en equip i si és possible, coneixement de la zona educativa en la que haurà de treballar
Mèrits
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 41

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08035003

EASD de Vic

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

722

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MITJANS INFORMÀTICS

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

EASD de Vic

rbla. Sant Domènec, 24

Vic

938854851

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Haurà d’impartir docència en els mòduls relacionats amb la programació informàtica i amb les aplicacions específiques del món dels videojocs i els
espais interactius.
- Domini HTML5
- Domini CSS3
- Domini de PHP, javascript i SQL
- Domini de Unity
- Domini de Procesing
- Coneixements de Blender
Mèrits
- Preferència amb nivell C1 d’Anglès (en cas de manca de C1, es valorarà el B2)
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 42

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08073193

Institut Badia i Margarit

06/09/2018

Especialitat

Presentació de sol·licituds

CLA CULTURA CLÀSSICA

Fins a la seva cobertura

ADJUDICADA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Badia i Margarit

av. de Montserrat, 38-40

Igualada

938036132

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 43

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08053005

Institut Castell de Quer

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

FR

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

FRANCÈS

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Castell de Quer

c. Mateu Garreta, s/n

Prats de Lluçanès

938560506

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
Baixa per malaltia fins incorporació del titular

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 44

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08046840

Institut Castellet

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

627

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Castellet

c. Bisbe Perelló, s/n

Sant Vicenç de Castellet

938330751

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
Una part de l'horari són hores de diversitat a l'ESO.

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 45

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08046840

Institut Castellet

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

627

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Castellet

c. Bisbe Perelló, s/n

Sant Vicenç de Castellet

938330751

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,83

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
0,5 Vacant fins el 31/08/2019 + 0,33 RJ fins el 30/06/2019

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 46

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08058404

Institut Cirviànum de Torelló

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

627

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Cirviànum de Torelló

c. Ausiàs March-Molina A. correu

Torelló

938594841

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 47

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08058404

Institut Cirviànum de Torelló

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

ECO ECONOMIA

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Cirviànum de Torelló

c. Ausiàs March-Molina A. correu

Torelló

938594841

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,33

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 48

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08058404

Institut Cirviànum de Torelló

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

LE

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

L. CASTELLANA I LITERATURA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Cirviànum de Torelló

c. Ausiàs March-Molina A. correu

Torelló

938594841

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,33

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 49

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08060514

Institut de Masquefa

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

MA

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MATEMÀTIQUES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut de Masquefa

av. del Maresme, 47-87

Masquefa

937727722

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 50

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08065019

Institut de Vallbona d'Anoia

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

MU

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MÚSICA

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut de Vallbona d'Anoia

c. Reguerot, s/n

Vallbona d'Anoia

937719800

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 51

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08060976

Institut del Voltreganès

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

MA

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MATEMÀTIQUES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut del Voltreganès

c. Matagalls, 48

Les Masies de Voltregà

938572672

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,33

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 52

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08060976

Institut del Voltreganès

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

MA

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MATEMÀTIQUES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut del Voltreganès

c. Matagalls, 48

Les Masies de Voltregà

938572672

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 53

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08020462

Institut Lacetània

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

524

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

SISTEMES ELECTRÒNICS

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Lacetània

av. Bases de Manresa, 51-59

Manresa

938773750

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 54

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08020462

Institut Lacetània

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

627

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Lacetània

av. Bases de Manresa, 51-59

Manresa

938773750

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 55

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08020462

Institut Lacetània

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

FR

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

FRANCÈS

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Lacetània

av. Bases de Manresa, 51-59

Manresa

938773750

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,33

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 56

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08020474

Institut Lluís de Peguera

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

ECO ECONOMIA

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Lluís de Peguera

pl. Espanya, 2

Manresa

938773637

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 57

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08019654

Institut Milà i Fontanals

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

524

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

SISTEMES ELECTRÒNICS

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Milà i Fontanals

av. Emili Vallès, 4

Igualada

938055750

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 58

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08019654

Institut Milà i Fontanals

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

524

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

SISTEMES ELECTRÒNICS

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Milà i Fontanals

av. Emili Vallès, 4

Igualada

938055750

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

14/09/2018

30/06/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 59

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08019654

Institut Milà i Fontanals

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

615

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

OPERACIONS DE PROCESSOS

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Milà i Fontanals

av. Emili Vallès, 4

Igualada

938055750

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 60

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08019654

Institut Milà i Fontanals

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

624

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

PRODUC. TÈXTIL I TRACTA. FÍSICO-QUÍMIC

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Milà i Fontanals

av. Emili Vallès, 4

Igualada

938055750

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 61

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08063746

Institut Salvador Claramunt

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

MA

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

MATEMÀTIQUES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Salvador Claramunt

c. de La Plana, 6

Piera

937788926

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

14/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 62

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08046840

Institut Castellet

06/09/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

627

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut Castellet

c. Bisbe Perelló, s/n

Sant Vicenç de Castellet

938330751

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

13/09/2018

31/08/2019

Requisits
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

NO

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 63

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08069581

CFA Carme Karr

24/08/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

SCO AMBIT DE LA COMUNICACIÓ

Fins el dmarts 28 d'agost a les 8 del matí.

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

CFA Carme Karr

ctra. de Manresa a Solsona, km.

Sant Joan de Vilatorrada

936930730

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

03/09/2018

30/06/2019

Requisits
1) Personal de la borsa de secundària, amb l'especialitat SCO.
2) el candidat/a cal que compleixi:
- tenir acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès,
A més, pel que fa als requisits lingüístics d’aquest àmbit de comunicació:
Llevat que tingui acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura, haurà d’acreditar:
- coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una
titulació equivalent reconeguda oficialment.
Llevat que tingui acreditada l’especialitat d’anglès, haurà d’acreditar:
- coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda
oficialment.
3) Disposar de mitjà de transport propi.
4) Disposar de coneixements sobre la utilització de les TIC i TAC a l'aula.
Mèrits
Es valorarà:
- Experiència en la formació de persones adultes, especialment en el marc de la població penitenciària o en risc d'exclusió social.
- Experiència en activitats d'acolliment lingüíistic a persones nouvingudes.
En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 64

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08069581

CFA Carme Karr

24/08/2018

ADJUDICADA

- Experiència en didàctiques de caire competencial i treball per projectes.
- Experiència en la realització de projectes d'innovació i en la gestió de grups de persones.
- Experiència en actuacions en escola inclusiva.
- Coneixement de la xarxa de professionals de la zona relacionats amb serveis socials, de salut, etc.
- Experiència en la realització d'activitats de dinamització d'ús de la llengua anglesa.
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

a8069581@xtec.cat

Observacions
Funcions del lloc de treball:
- Impartir la docència en l'àmbit de la formació de persones adultes.
- Intervenir en l'elaboració de materials didàctics i altres recursos educatius.
- Participar en la tutorització i el seguiment acadèmic de l'alumnat.
- Col·laborar i participar en aquelles activitats que promoguin l'intercanvi, la cooperació i la innovació educativa, i donar suport
als projectes de centre, i específicament al desenvolupament del Projectes Lingüístic en el seu objectiu d'expansió de l'anglès a l'escola.
- Prendre part activa en els òrgans de gestió i coordinació del centre.
- Participació als òrgans de coordinació penitenciària.
- Ha de disposar de mitjà de transport propi.
- Horari: de 8:30 a 17:00 de dilluns a divendres, amb 21 hores lectives i 30 hores de presència al centre.

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 65

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08069581

CFA Carme Karr

24/08/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

SCO AMBIT DE LA COMUNICACIÓ

Fins el dmarts 28 d'agost a les 8 del matí.

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

CFA Carme Karr

ctra. de Manresa a Solsona, km.

Sant Joan de Vilatorrada

936930730

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

1

03/09/2018

30/06/2019

Requisits
1) Personal de la borsa de secundària, amb l'especialitat SCO.
2) el candidat/a cal que compleixi:
- tenir acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès,
A més, pel que fa als requisits lingüístics d’aquest àmbit de comunicació:
Llevat que tingui acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura, haurà d’acreditar:
- coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una
titulació equivalent reconeguda oficialment.
Llevat que tingui acreditada l’especialitat d’anglès, haurà d’acreditar:
- coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda
oficialment.
3) Disposar de mitjà de transport propi.
4) Disposar de coneixements sobre la utilització de les TIC i TAC a l'aula.
Mèrits
Es valorarà:
- Experiència en la formació de persones adultes, especialment en el marc de la població penitenciària o en risc d'exclusió social.
- Experiència en activitats d'acolliment lingüíistic a persones nouvingudes.
En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 66

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08069581

CFA Carme Karr

24/08/2018

ADJUDICADA

- Experiència en didàctiques de caire competencial i treball per projectes.
- Experiència en la realització de projectes d'innovació i en la gestió de grups de persones.
- Experiència en actuacions en escola inclusiva.
- Coneixement de la xarxa de professionals de la zona relacionats amb serveis socials, de salut, etc.
- Experiència en la realització d'activitats de dinamització d'ús de la llengua anglesa.
Entrevista

SI

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

a8069581@xtec.cat

Observacions
Funcions del lloc de treball:
- Impartir la docència en l'àmbit de la formació de persones adultes.
- Intervenir en l'elaboració de materials didàctics i altres recursos educatius.
- Participar en la tutorització i el seguiment acadèmic de l'alumnat.
- Col·laborar i participar en aquelles activitats que promoguin l'intercanvi, la cooperació i la innovació educativa, i donar suport
als projectes de centre, i específicament al desenvolupament del Projectes Lingüístic en el seu objectiu d'expansió de l'anglès a l'escola.
- Prendre part activa en els òrgans de gestió i coordinació del centre.
- Participació als òrgans de coordinació penitenciària.
- Ha de disposar de mitjà de transport propi.
- Horari: de 8:30 a 17:00 de dilluns a divendres, amb 21 hores lectives i 30 hores de presència al centre.

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.

Pàgina 67

Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08063621

CFA Martí i Pol

24/08/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

SCO AMBIT DE LA COMUNICACIÓ

Fins el dmarts 28 d'agost a les 8 del matí.

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

CFA Martí i Pol

Pl. Llevant, 3

Manlleu

938506500

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,50

01/09/2018

31/08/2019

Requisits
1) Personal de la borsa de secundària, amb l'especialitat SCO.
2) el candidat/a cal que compleixi:
- tenir acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès,
A més, pel que fa als requisits lingüístics d’aquest àmbit de comunicació:
Llevat que tingui acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura, haurà d’acreditar:
- coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una
titulació equivalent reconeguda oficialment.
Llevat que tingui acreditada l’especialitat d’anglès, haurà d’acreditar:
- coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda
oficialment.
3) Disposar de coneixements sobre la utilització de les TIC i TAC a l'aula.
Mèrits
Es valorarà:
- Experiència en activitats d'acolliment lingüíistic a persones nouvingudes.
- Experiència en didàctiques de caire competencial i treball per projectes.
- Experiència en la realització de projectes d'innovació i en la gestió de grups de persones.
En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.
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Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08063621

CFA Martí i Pol

24/08/2018

ADJUDICADA

- Experiència en actuacions en escola inclusiva.
- Coneixement de la xarxa de professionals de la zona relacionats amb serveis socials, de salut, etc.
- Experiència en la realització d'activitats de dinamització d'ús de la llengua anglesa.
Entrevista

NO

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
Funcions del lloc de treball:
- Impartir la docència en l'àmbit de la formació de persones adultes.
- Intervenir en l'elaboració de materials didàctics i altres recursos educatius.
- Participar en la tutorització i el seguiment acadèmic de l'alumnat.
- Col·laborar i participar en aquelles activitats que promoguin l'intercanvi, la cooperació i la innovació educativa, i donar suport
als projectes de centre, i específicament al desenvolupament del Projectes Lingüístic en el seu objectiu d'expansió de l'anglès a l'escola.
- Prendre part activa en els òrgans de gestió i coordinació del centre.
- Horari: de 8:30 a 17:00 de dilluns a divendres, amb 21 hores lectives i 30 hores de presència al centre.

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.
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Serveis Terrirorials a la Catalunya Central

Oferta de vacants o substitucions de difícil cobertura secundària
Identificador de la plaça:

08052891

Institut L'Alt Berguedà

21/06/2018

ADJUDICADA

Especialitat

Presentació de sol·licituds

E01

Fins el dilluns 10 de setembre a les 8:00 del matí

ESP. ACTIVITATS FíSIQUES I ESPORTIVES

Nom del centre

Adreça

Municipi

Telèfon

Institut L'Alt Berguedà

av. Salarich, 29

Bagà

938244136

Jornada

Data d'inici

Data de finalització prevista

0,5

01/09/2018

31/08/2019

Requisits
- Nivell C de català
- Experiència per a la primera contractació: de 2 anys en el sector de l'activitat física i l'esport, dintre dels últims 5 anys
- Cal aportar la vida laboral actualitzada on hi consti l'activitat desenvolupada. Si no hi consta, cal certificat complementari de l'empresa o contracte
laboral
- No es tindran en compte les sol•licituds que no compleixin els requisits.
Mèrits
Entrevista

NO

Currículum

SI

Trametre la sol·licitud a:

sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Observacions
Estudis que impartirà:
-CAFEMN " Conducció d'activitats físico-esportives al medi natural"
-Estudis de Règim especial esportiu de grau mig "Tècnic esportiu en Muntanya Mitjana" (Nivell 1 Excursionisme i Nivell 2 Muntanya Mitjana

En cas de ser la persona seleccionada per aquesta difícil cobertura, aquest lloc prevaldrà per sobre d'un possible nomenament telemàtic que es pugui obtenir
simultàniament.
No es tindran en compte: 1) Les sol·licituds que no es demanin amb el model publicat en aquesta pàgina web.
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