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Convocatòria de procés selectiu  per cobrir places vacants de 

l’Escola de Música i Dansa Municipal  
 

 

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

 

L’objecte de la convocatòria es proveir una plaça vacant,  

amb incorporació immediata, per l’actual curs 2017/2018 de: 

 

 PIANO JAZZ I/O MÚSICA MODERNA, COMBO I PERCEPCIÓ AUDITIVA  

(dijous, 1 tarda, jornada 20%)  

 

 

BASES DE PER LES QUE ES REGEIX LA CONVOCATÒRIA 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

e) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la 

llengua catalana, d’acord amb el que estableix el Decret 

244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues 

llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la 

provisió de llocs de treball dels centres públics 

d’ensenyament no universitari de Catalunya dependents del 

Departament d’Ensenyament i l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de 

juny, sobre títols, diplomes i certificats equivalents als 

certificats de coneixements de català de la Direcció 

General de Política Lingüística. 

 

 

f) Tenir la corresponent capacitació per impartir les àrees i 

matèries curriculars corresponents a l’especialitat que 

requereixi el lloc de treball que s’hagi d’ocupar, d’acord 

amb l’annex del Decret133/2001, de 29 de maig, i amb l’annex 

2 de l’Ordre ENS/131/2004, de 26 d’abril, per la qual es 

modifica l’annex de la taula de titulacions del Decret 

131/2001, de 29 de maig. 

 

g) Demostrar una experiència mínima demostrable en l’exercici 

de la seva especialitat   de  5 anys. 

 

h) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació 

física o psíquica incompatible amb l’exercici del tipus de 

lloc de treball que s’hagi d’ocupar. 

 

i) 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 general de l’Ajuntament,  Plaça de 

l’Ajuntament Nº 1, de Sant Andreu de la Barca, de dilluns a 

divendres de 10.00 a 14.00 o bé telemàticament via instància 

electrònica (feu servir el següent enllaç):  

 

INSTÀNCIA ELECTRÒNICA 

 

Adjuntant els següents documents:  

 

- Fotocòpia 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,). 

- Fotocòpia del DNI de l'aspirant. 

- Currículum Vitae. 

- Certificat negatiu en matèria de delictes sexuals. 

 

El termini per la presentació d’instàncies comença el dia 19 de 

setembre i finalitza el dia 28  de setembre  de 2017 ambdós 

inclosos.  

 

Per resoldre qualsevol dubte, els candidats es poden posar en 

contacte a l’adreça:  

 

   emmdsab@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=576&FIL_WTXIDTRAM=06C1841D3A944532B529D6BAE4B1BC0B&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA
file://///FREENAS/Direccio/Equip%20Directiu/DIRECCIÓ/RECURSOS%20HUMANS/INFORMES%20RRHH%202017/emmdsab@gmail.com
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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. Entrevista personal. 
 

 

El procés selectiu començarà amb la prova escrita a les 10.00 

del dia 29  de setembre de 2017 a l’Escola Municipal  de Música 

i Dansa (Carrer del Vallès Nº 14. 

 

 

4.- Temari de la prova escrita. 

 

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

 

 

5.- Publicació de resultats: 

 

Es comunicarà personalment per email a cada candidat el 

resultat. 

 

         

6.- Contractació 

 

La present contractació serà per una jornada d’un 20%, 

en dijous tarda, i un sou brut anual de 4.553,92€  

distribuït en 14 pagues.   

 

 

 

 

Oriol Cusó Bertran 

Director 

 

Sant Andreu de la Barca, 19 de setembre de 2017  


