ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROBERT GERHARD
Passeig de l’estació, 41
43800 Valls
T. 977 604454
escola.musica@valls.cat

ANUNCI- Convocatòria urgent de BORSA DE PROFESSOR DE MÚSICA amb especialitat BATERIA/PERCUSSIÓ
per a substituir personal amb dret a reserva de lloc de treball, per execució de programes o projectes de caràcter
temporal o per excés de feina o acumulació de tasques
Essent imprescindible i inajornable procedir a convocar una Borsa PROFESSOR DE MÚSICA amb especialitat
BATERIA/PERCUSSIÓ, amb 1 any de vigència per a l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard.
TASQUES A REALITZAR:
- Donar classes de BATERIA, PERCUSSIÓ i COMBO als alumnes matriculats a l’Escola Municipal de Música
Robert Gerhard.
- I, en general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit del desenvolupament del
lloc i de la natura de l’Escola.
CONDICIONS LABORALS
-Jornada: Contracte laboral temporal a temps parcial, 60% de la jornada, 21hores/setmana
-Horari: els dilluns 14,00 a 21,00, dimarts de 14,00 a 21,00 i dimecres de 14,00 a 21,00.
-Durada: fins el 31 d’agost de 2021
REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA
a) Document Nacional d’Identitat o NIE.
b) Estar en possessió del títol superior de música en l’especialitat requerida en la denominació del lloc o equivalent.
c) Certificat de coneixements de nivell suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
d) Informe de vida laboral.
e) Certificats de serveis prestats, contractes de treball, nòmines, certificats d’empresa o qualsevol altre mitjà que
acrediti la naturalesa dels serveis prestats.
f) Diplomes/Certificats de cursos de formació complementaris que els candidats/es estimin oportuns.
IMPORTANT
• Totes les persones candidates hauran de portar fotocòpia simple de tota la documentació prevista en
els requisits de les lletres a), b), c) ,d) e) i f) el mateix dia de la selecció.
•
Si no pot acreditar-se documentalment el requisit de la lletra c (nivell de català) caldrà fer la prova de
català un cop superada la selecció.
•
Només es valoraran com a experiència professional les tasques/feines acreditades a través d’algun
dels mitjans de la lletra e) .
• Només es valoraran com a formació aquells cursos que estiguin acreditats a través dels documents
requerits a la lletra f)
INSCRIPCIÓ
Totes aquelles persones que hi estiguin interessades poden presentar la seva inscripció fins el dia 3 de novembre
de 2020 a través d’algun dels següents canals:
-Presencialment, a les oficines del Departament d’Acollida i Orientació de l’Institut Municipal Vallsgenera (Carretera
del Pla 37, CP 43800,Valls- Casa Caritat), en horari de 10 a 11 hores del matí.
-Telemàticament, a través del web de l’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera:
http://www.vallsgenera.cat (específicament dins la pestanya «Feina» i subpestanya «Ofertes de treball»). Per la
inscripció telemàtica caldrà estar inscrit prèviament a la Borsa de treball de l’IMDL Vallsgenera:
http://www.vallsgenera.cat (específicament dins la pestanya «Feina» i subpestanya «Registra’t a la Borsa de
Treball»).
Els successius anuncis relacionats amb la convocatòria es publicaran al tauler d’edictes de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Valls: https://tauler.seu.cat/

SELECCIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ
-Data i lloc de la selecció: Dimecres 4 de novembre de 2020, a les 12:00 hores del matí, a les dependències
de l’Escola de Música (Passeig de l’Estació, 41 Valls, CP 43800)
-Òrgan de selecció: Col·legiat (integrat per 3 membres treballadors/es de l’Escola de Música d’igual o superior
categoria de la plaça a cobrir).
-Procés de selecció: La selecció consistirà en una prova test, una una valoració curricular i una entrevista
personal a les persones candidates. El resultat final s’obtindrà de la suma de puntuacions obtingudes en aquestes 3
fases i serà com a màxim de 26 punts. A continuació es detallen els barems de valoració:
•
Fase 1- Prova teòrica (màxim 10 punts): La prova teòrica de és caràcter eliminatori. Caldrà obtenir un
mínim de 5 punts per superar aquesta prova i passar a la següent fase.
•
Fase 2- Valoració curricular (màxim 10 punts):
◦ Es valorarà l’experiència professional en tasques de professor de música fins a un màxim de 8 punts i
a raó de 0,30 punts.
◦ Es valoraran les activitats formatives fins a un màxim de 2 punts.: Cursos complementaris relacionats
amb el lloc de treball a raó de la següent escala: 1 punt: per màsters o postgrau, 0,50 punts: per curs de
més de 51 hores/ 0,20 punts: per curs entre 26 i 50 hores i 0,10 punts: per curs de fins a 25 hores o
aquells en què el diploma o certificat acreditatiu no indiqui el número d’hores lectives.
•
Fase 3- Entrevista personal (màxim 6 punts): Es valoraran l’experiència com les habilitats comunicatives
(màxim 1 punt), l’adaptabilitat i disponibilitat (1 punt) i l’anàlisi de problemes i presa de decisions en base a
plantejaments de supòsits reals (4 punts).
PROVA DE CATALÀ
Les persones candidates que superin la selecció i que NO hagin acreditat estar en possessió del certificat de coneixements de
nivell de suficiència (nivell C1) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent seran citats oportunament per a la
realització de la pertinent prova de català.
Les persones que obtinguin la qualificació d’apte a la prova de català passaran a formar part de la borsa de reserva juntament
amb aquelles persones que ja haguessin acreditat documentalment el nivell de català requerit.
BORSA DE RESERVA
Totes les persones candidates que superin aquesta selecció i hagin acreditat tots els requisits exigits en aquesta
convocatòria formaran part d’una Borsa de reserva per a substituir personal amb dret a reserva de lloc de treball, per
execució de programes o projectes de caràcter temporal o per excés de feina o acumulació de tasques.
Aquesta Borsa tindrà una vigència d’un any (a comptar de l’anunci on es publiquin els resultats finals i l’ordre resultant
d’aquest procés).
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