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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ PER CONCURS DE 
MÈRITS, AMB PROVA SELECTIVA I ENTREVISTA, D’UNA BORSA DE 
PROFESSORS/ES DELS MÒDULS COMUNS DELS CICLES FORMATIUS DE LES 

FAMÍLIES DE COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL I JOIERIA 
ARTÍSTICA DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART ARSENAL, AMB SEU A 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS. 
Ref. #BorsaArsenalComuns2020 

 

ENS QUE CONVOCA EL LLOC DE TREBALL: Institut Municipal de Formació (IMF) 
Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) de Vilafranca del Penedès, organisme públic 

subjecte al dret privat dependent de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
LLOC A COBRIR: Borsa de professors/es de l’Escola Municipal d’Art Arsenal, amb 

seu a Vilafranca del Penedès, per a cobrir les necessitats temporals que no es puguin 
assumir pel personal docent de la plantilla actual, per a donar cobertura de caràcter 

temporal a incidències i baixes de la plantilla, per a cobrir places vacants o 
substitucions en règim d’interinitat, en les següents especialitats: 

 
Cicle formatiu de grau mitjà d’Assistència al producte gràfic imprés. 

Cicle formatiu de grau mitjà d’Assistència al producte gràfic interactiu. 

Cicle formatiu de grau mitjà de Procediments de joieria artística. 
Cicle formatiu de grau superior de Gràfica audiovisual. 

Cicle formatiu de grau superior de Gràfica impresa. 
Cicle formatiu de grau superior de Joieria artística. 

 

A la borsa hi formaran part totes les persones que superin el procés selectiu, 
ordenats per puntuació. 

Actualment, i mentre el Institut Municipal de Formació (IMF) no cobreixi el rati legal 
de disposar en plantilla d’un 2% de persones amb discapacitat igual o superior al 33 
per cent, es faran dues llistes ordenades per puntuació, una amb les persones que 

tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i l’altra els que 
no, i es començarà a seleccionar per la primera llista. Quan el IMF ja tingui cobert 

aquest 2%, es farà una única llista ordenada per puntuació. 
 
TIPUS: Contracte laboral d’interinatge i/o de durada determinada, no fix. 
 

JORNADA LABORAL: Segons necessitats, amb un màxim de 37,5 hores/setmana. 
 

HORARI: Horari partit i flexible, en funció de la plaça. 
 

DOTACIÓ: 1 lloc de treball. 
 
RETRIBUCIÓ: Sou brut anual de 31.900€ (o el seu equivalent en funció de les 

condicions i de la durada del contracte), abonats en 12 pagues. 
 

SISTEMA DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits (fins a 40 punts, dels  quals fins a 24 
punts per l’experiència professional amb 3 punts per a cada any d’experiència o 
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fracció superior als 6 mesos, i fins a 16 punts per les titulacions i coneixements 
vinculats), prova selectiva de programació d’una unitat o mòdul formatiu (fins a 20 
punts) i entrevista personal (fins a 40 punts). 

 
FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL: 

 
Donar classes dels mòduls: 

Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Volum i Projectes dels cicles formatius de grau mitjà. 

 
Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Fonaments de la representació i expressió visual, 

Volum i Projectes dels cicles formatius de grau superior. 

 

  

Altres tasques vinculades a la formació com poden ser tutories, coordinacions, etc.... 

 

Domini dels mitjans informàtics necessaris tant per la pròpia funció docent com per 
les especialitats a impartir.   
 

REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS: 

 

Tenir legalment la nacionalitat espanyola o ser ciutadà o ciutadana de la Unió 
Europea o persona inclosa en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals celebrats 
per la UE i ratificats per Espanya en els que sigui d’aplicació la lliure circulació de 

treballadors, o ciutadà estranger no comunitari o assimilable, en els termes previstos 
a l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

Cal aportar còpia de DNI, passaport, document identificatiu i autorització de 
residència, si s’escau. 
 

Tenir com a mínim setze anys i no superar l’edat de jubilació legalment establerta. 
 

Tenir coneixements de la llengua catalana, amb certificat de nivell de suficiència 
(C1) o equivalent. S’exigeix justificació documental i, si no és possible, s’indicarà, i 
s’admetrà que els aspirants se sotmetin a una prova eliminatòria de nivell de català 

que dirigiran els serveis adscrits a l’Ajuntament de Vilafranca, i que emetrà la 
qualificació d’apte o no apte. 

 
No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap 
administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques. 

Aquest punt s’ha de fer constar amb una declaració sota promesa o jurada signada 
per la persona interessada. 

 
D’acord amb la Llei 26/2015 de Protecció a la Infància i l’Adolescència, aportar 
certificació negativa de no haver estat condemnat per sentència ferma per un delicte 

contra la llibertat i indemnitat sexual. 
 

Tenir alguna de les formacions següents: 
Llicenciatura o Grau en Belles Arts. 



 

        
 
 

Bases Bossa Arsenal Comuns v4.docx 
 

 

        

       Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 · www.vilafranca.cat 
 

    

 

Llicenciatura o Grau en Disseny. 

Títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals 

Títol superior de Disseny en qualsevol de les seves especialitats. 

Arquitectura. 
Enginyeries tècniques en disseny industrial. 

 
CRITERIS DE PUNTUACIÓ 
 

Experiència professional, fins a 24 punts 
 

Experiència docent acreditada a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny (fins a 24 punts per l’experiència professional amb 3 punts per a 
cada any d’experiència o fracció superior als 6 mesos). 

 
Titulacions i coneixements, fins a 16 punts 

 
Formació i domini del programari específic vinculat al dibuix i el volum en 2D i 3D 

(fins a 8 punts). (Autocat, Rhinoceros, Sketchup, Maya, Blender, Photoshop, 
Illustrator, Indesign, etc.). 
 

Formació en llengua anglesa (fins a 3 punts): 
Tenir formació i coneixements de la llengua anglesa que habilitin a impartir la 

formació de les matèries dels cicles formatius en aquest idioma. 
 
Formació i experiència en els àmbits pedagògics (fins a 5 punts), com ara: 

Tenir formació i/o experiència acreditats, en la metodologia ABP (Aprenentatge 
basat en projectes). 

Tenir formació i/o experiència acreditats, en treball col·laboratiu a l’aula (Smart 
Classroom i eines Google). 
Tenir formació i/o experiència acreditats, en programació i avaluació per 

competències. 
Formació i experiència docent acreditada d’altres especialitats. 

 
Prova selectiva, fins a 20 punts 
 

La prova selectiva consistirà en el desenvolupament d’una unitat de programació  
d’unes 10 hores lectives, dins el quart nivell de concreció, d’una unitat formativa 

d’un dels mòduls que s’especifiquen en l’apartat “FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL” 
d’aquesta convocatòria.  
 

Els criteris d’avaluació de la prova seran: 
 

Adequació de la programació als criteris del Projecte Educatiu de Centre. (4punts) 
Adequació de la programació als continguts de la Unitat formativa. (4 punts) 
Correcta temporització. (2 punts)  

Correcta definició dels criteris d’avaluació i els resultats d’aprenentatge. (2 punts) 
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Correcta definició de la metodologia, pautes i procés de treball. (4 punts)  
Correcta definició dels recursos i materials específics. (2 punts) 
Adequació dels recursos didàctics i bibliografia bàsica. (2 punts)  

 
Entrevista personal, fins a 40 punts 

 
En l’entrevista personal es valoraran els següents aspectes: 
 

Trajectòria formativa (5 punts) 
Experiència professional (5 punts)  

Motivació (15 punts) 
Disponibilitat (10 punts) 
Portfoli professional (5 punts) 

 
 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

 

Les sol·licitud per participar en la convocatòria es presentaran preferiblement 
digitalment, per correu electrònic a l’adreça escola@arsenal.cat amb carta de 
presentació, currículum i resta de documents amb un fitxer ZIP ó equivalent, amb 

els diferents fitxers degudament anomenats que permeti la seva correcta 
identificació, i evitant l’enviament de fitxers excessivament grans. També es pot 

presentar la documentació en el registre d’entrada de l’escola, Escola Municipal d’Art 
Arsenal, Carrer de la Font 43 de Vilafranca del Penedès. 
 

El termini de presentació de les sol·licituds serà com a mínim de 15 dies, i finalitzarà 
en la data que s’indiqui en els propis anuncis que es realitzaran en premsa local, en 

la web, i es farà difusió en xarxes socials. 
 
En la sol·licitud els aspirants han d’indicar una adreça de correu electrònic a l’efecte 

de rebre avisos i notificacions relatius al procés selectiu. 

 

La documentació acreditativa dels mèrits i requisits al·legats al currículum vitae 
s’haurà de lliurar juntament amb la sol·licitud. 
 

No podran ser objecte de valoració ni tinguts en compte, segons el cas, els mèrits i 
requisits al·legats que no es posseeixin a la finalització del termini de sol·licituds ni 

aquells que no siguin acreditats mitjançant la corresponent documentació de forma 
adequada i clara. No s’admetrà cap documentació referida a mèrits un cop finalitzat 
el termini de presentació de sol·licituds. 

 
 

ÒRGAN DE SELECCIÓ: 

 
La valoració dels mèrits, la prova selectiva i l’entrevista la realitzaran la Direcció de 

l’Escola Municipal d’Art Arsenal, la Gerència de l’Institut Municipal de Formació. 

mailto:escola@arsenal.cat
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Vilafranca del Penedès, 3 de març de 2020 
 


