
 

 

 

 

  

 

Convocatòria de concurs de places de professorat d’Estalmat 
 

 

La FEEMCAT i la SCM convoquen concurs públic per completar l’equip de professorat 

d’Estalmat.  

 

Les bases del concurs i les característiques de les places a cobrir són les següents: 

 

1. Requisits dels aspirants 

Llicenciatura/Grau en matemàtiques o física i domini de la llengua catalana. 

Ser professor/a de matemàtiques de qualsevol nivell educatiu però amb experiència en 

educació secundària (incloent tallers, sessions de resolució de problemes o conferències 

adreçades a aquest nivell educatiu). 

Ser soci/ia d’alguna de les associacions de la FEEMCAT o de la SCM. 

Haver participat en la coordinació a nivell global o de centre o en la preparació d'alumnes en 

activitats, concursos, proves, olimpíades que organitzen aquestes societats i associacions; 

tenir experiències d’innovació docent, activitats de matemàtica recreativa, divulgació..., o 

temes afins. 

 

2. Funcions de les places a cobrir 

Cada professor/a haurà d’impartir entre 2 i 5 sessions els dissabtes de 10 a 13 h (al 1r o al 2n 

curs d’Estalmat) a la FME a Barcelona. Les sessions es realitzen en docència compartida amb 

dos professors del programa a l’aula. 

Assistència a la prova de selecció en una de les 4 seus (Barcelona, Girona, Lleida o Reus). 

Corregir les proves de selecció i assistir a la reunió de selecció de l’alumnat. 

Entrevistar algun/a alumne/a seleccionat/da i la seva família. 

Assistir a les reunions de professorat. 

Col·laborar de manera activa amb el/la company/a de docència de la sessió per actualitzar 

els materials ja existents o crear-ne de nous. 

Col·laborar en la redacció dels problemes de la prova de selecció i la de les proves dels 

“Problemes a l’esprint”. 

 

3. Honoraris 

La remuneració és de 200 € (- 15% d’IRPF corresponent) per classe. 

En cas necessari es paga el desplaçament dins de Catalunya. 

 

4. Inscripció 

Caldrà complimentar, en el termini del 23 de setembre al 15 d’octubre de 2019, el formulari 

d’inscripció a la convocatòria, que es trobarà enllaçat des de la pàgina principal de 

http://www.estalmat.cat.  

 

Les persones interessades caldrà que s’inscriguin dins el període establert i que mitjantçant 

el formulari adjuntin el seu currículum amb una extensió màxima d’una plana en format pdf 



Amb el patrocini de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comissió de selecció 

La comissió estarà formada per dues persones proposades per la junta de la FEEMCAT i dues 

persones proposades per la junta de la SCM, juntament amb la coordinadora del programa. 

En cas necessari es podrà demanar complementar la informació del currículum presentat o 

realitzar una entrevista per tal que pugui escollir les persones que consideri més adequades 

en funció del perfil demanat. 

 

Per a qualsevol aclariment sobre les funcions de les places a cobrir, podeu consultar la 

coordinadora del programa a l’adreça estalmat.cat@gmail.com. 

 

 

23 de setembre de 2019 

 

 

 

El president de la FEEMCAT   La presidenta de la SCM 

  

  

 


