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BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN PROFESSOR/RA DE BA TERIA DE 
L’ESCOLA DE MÚSICA I DANSA MUNICIPAL DE SANT ANDREU  DE LA 
BARCA  

CONVOCATÒRIA 2013/2014 
   
 
 
 
1. Condicions dels aspirants. 
 
Per a ser admesos/es a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran 
de complir els requisits següents: 
 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió 

Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits 
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els quals sigui aplicable la lliure 
circulació de treballadors. 

b) Ser major d'edat i  no excedir l’edat de jubilació forçosa. 

c) No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni separat 
mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública. 

d) Estar en possessió de titulació superior de música o dansa, o equivalent, de 
l’especialitat a la que s’opta.  

e) Demostrar una experiència mínima demostrable en l’ensenyament del seu 
instrument  de  5 anys. 

 

Els/les aspirants estrangers han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts 
a l’Estat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la matèria. 
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2. Presentació de sol·licituds 
 
Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives, hauran  de 
sol·licitar-ho mitjançant escrit o instància que s'entregarà al registre de l’Ajuntament, 
Plaça de l’Ajuntament nº1 , de Sant Andreu de la Barca, de Dilluns a Divendres de 
9.00 a 14.00 (excepte el dia 2 de Setembre, tancat per festa local) als qual s’han 
d’afegir els següents documents: 
 
 
 

- Fotocòpia compulsada del títol exigit a la base primera de la convocatòria o 
resguard del pagament dels drets per a la seva expedició. En cas de no 
poder aportar títol ni resguard, s'acceptarà la certificació acadèmica 
acreditativa que s'han acabat íntegrament els estudis exigits i que es trobi en 
condicions d'obtenir la titulació. 

- Certificat de nivell C de Català o acreditació d’haver superat una prova de 
nivell similar. 

- Fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits, (cursos rebuts, d’altres 
estudis, i d’altres que el candidat consideri rellevants, en especial es 
valoraran les aptituds i coneixements d’altres instruments de percussió). 

- Fotocòpia del DNI de l'aspirant. 
- Currículum vitae. 

 
El termini per la presentació d’instàncies finalitza el 4 de Setembre de 2013. 
 
 
 
3. Procediment de les proves selectives. 
 
El procediment constarà de les següents parts: 
           
               

1. Prova escrita segons temari, desenvolupant durant una hora d’un dels 
temes proposats en el punt 4. 

2. Desenvolupament d’una classe durant un temps màxim de 20’. 
3. Interpretació d’un tema musical lliure, a càrrec del candidat (màxim 10’). 
4. Entrevista personal. 

 
 
El procés selectiu començarà amb la prova escrita a les 10.00h del dia 9 de 
Setembre de 2013 a l’Escola Municipal  de Música i Dansa (Carrer del Vallès nº 
14).La resta de proves es faran durant la resta de la jornada. 
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4.- Temari 
 

1. Improvisació i creativitat a l’aula 
2. Pedagogia de grup 
3. L’escola de música com a servei públic 

 
 
 
5.- Especialitats de la convocatòria 
 

1. Música 
 

• Professor/ra de Bateria    
 
6.- Contractació. 
 
La present contractació serà per una jornada setmanal de 40% sobre el total, i 
distribuïda entre Dilluns i Dimarts. 
La durada del contracte serà des de Setembre 2013 fins al 30  Juny de 2014. 
 
                    
 
           
                                  Sant Andreu de La Barca, 22 d’Agost de 2013 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


