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BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA DE 

SELECCIÓ D'UN/A O MÉS PROFESSIONAL EXPERT/A EN VENDES, 

OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC PER IMPARTIR LA FORMACIÓ TÈORICO-

PRÀCTICA DEL PFI-PTT D'AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL 

PÚBLIC A L'INSTITUT D’OSTALARIA DE LES-VAL D’ARAN. 

Objecte de les bases  

L’objecte de les presents bases és creació d’una borsa amb caràcter laboral 

temporal per la selecció de persones que desenvolupin tasques de docència 

per programes de formació i inserció (PFI), amb la modalitat de pla de transició 

al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense 

haver obtingut el títol de graduats en educació secundària obligatòria. I per tant, 

no poden continuar la formació en el sistema educatiu i no disposen d’una 

preparació professional suficient per incorporar-se plenament al món del treball. 

Funcions del lloc de treball:  

Les funcions i tasques més significatives associades al lloc de treball de 

docència del Pla de Transició al Treball, són les següents: 

- Programació i Docència Mòduls de Formació Professional: 

 Tècniques bàsiques de comercialització (150h) 

 Atenció al client (60h) 

 Preparació de comandes i venda de productes(60h) 

 Ofimàtica i tècniques administratives bàsiques (130h) 

- Aplicació del projecte integrat conjuntament amb la resta de l’equip 

docent. 

- Col·laboració en la recerca i seguiment de les FCT, si escau. 

- Participació en la tasca d’atenció individualitzada als alumnes i famílies, 

si escau. 

- Participació en les reunions d’equip docent i coordinació amb la resta de 

professionals (tutor, altres docents i col·laboradors). 

- Participació en les sessions d'avaluació de l'alumnat del perfil. 

- Elaborar una previsió de material específic del perfil i vetllar pel bon ús i 

funcionament del mateix (material, equipament i instal·lacions). 
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Requisits dels aspirants  

- Tenir la nacionalitat espanyola. 

- Haver complert 18 anys d'edat en la data de finalització del termini de 

presentació de sol·licituds i no excedir l'edat establerta per a la jubilació 

forçosa. 

- Tenir coneixements de la llengua catalana i castellana. 

- Estar en possessió de la titulació mínima exigida de formació professional 

bàsica de la família professional comerç i màrqueting i/o amb capacitat i 

experiència laboral provades en l'àmbit formatiu corresponent. 

 

Jornada i horari 

Jornada de matins, horari a concretar. 

 

Presentació de sol·licituds  

Enviar CV al correu c5006148@xtec.cat  i posteriorment es farà entrevista 

personal a les persones aspirants.  

Per més informació truqueu a:  973 64 72 42 

 

Termini de presentació del CV: fins divendres 17 de setembre del 2021 

 

mailto:c5006148@xtec.cat
https://www.google.es/search?q=institut+d%27ostalaria+de+les&oq=institut+d%27ostalaria+de+les&aqs=chrome..69i57j0j69i61l3.4575j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

