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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ PER CONCURS DE 
MÈRITS, AMB PROVA SELECTIVA I ENTREVISTA, D’UNA PLAÇA DE 
PROFESSOR/A DE GRÀFICA INTERACTIVA I AUDIOVISUAL DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART ARSENAL. 
Ref. #PlaçaArsenalAudiovisual2021 
 
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: Plaça de professor/a de l’Escola Municipal d’Art Arsenal, 
amb seu a Vilafranca del Penedès, per a cobrir una vacant en les següents 
especialitats: 
 
Cicle formatiu de grau mitjà d’Assistència al producte gràfic interactiu. 
Cicle formatiu de grau superior de Gràfica audiovisual. 
 
La plaça serà coberta amb la persona que obtingui la millor puntuació i que 
tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, mentre el 
IMF no cobreixi del rati legal de disposar en plantilla d’un 2% de persones amb 
discapacitat igual o superior al 33%. En el cas que cap candidat/a classificat 
tingui reconegut el grau de discapacitat, llavors la plaça serà coberta amb la 
persona que obtingui la millor puntuació sense el requisit del grau de 
discapacitat. 
 
TIPUS: Contracte indefinit. 
 
JORNADA LABORAL: 37,5 hores/setmana, jornada sencera. 
 
HORARI: Horari partit i flexible, en funció de la plaça. 
 
DOTACIÓ: 1 lloc de treball. 
 
RETRIBUCIÓ: Sou brut anual de 33.681,06€ a jornada sencera, abonats en 14 
pagues. 
 
SISTEMA DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits (fins a 40 punts), 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: 
Mitjans informàtics, Edició web i Multimèdia del cicle formatiu de grau mitjà 
Assistència al producte gràfic interactiu. 
 
Mitjans informàtics, Teoria de la imatge, Fotografia, Història de la imatge 
audiovisual i multimèdia, Projectes de gràfica audiovisual, Guió i estructura 
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narrativa, Llenguatge i tecnologia audiovisual i Tècniques 3d del cicle formatiu 
de grau superior de Gràfica audiovisual. 
  
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: 
 
Els i les aspirants hauran de reunir, amb referència a la data de finalització del 
termini de presentació d’instàncies, els requisits següents: 
 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o, de conformitat amb l'article 57 de la Llei 
5/2015, de 30 d'octubre, per la que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic i de l'article 10 de la Llei 4/2000, d'11 de gener, 
sobre drets i llibertats dels estrangers en Espanya i la seva integració social, 
també: 
 
 i. les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea; 
 
 ii. les persones que, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, siguin el/la 
cònjuge d'espanyols i de nacionals d'altres estats membres de la Unió 
Europea, sempre que no estiguin separats de dret; així com els/les seus 
descendents i els/les descendents del/de la cònjuge sempre que no estiguin 
separats de dret, i siguin menors de 21 anys o majors de dita edat 
dependents; 
 
 iii. les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals 
celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els que sigui 
d'aplicació la lliure circulació de persones treballadores. 
 
 iv. les persones estrangers amb residència legal a l'estat espanyol. 
En tots els casos, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat. Així 
mateix, hauran d'acompanyar còpia de la documentació que acrediti la 
residència legal a l'estat espanyol, i pels casos dels cònjuges i/o descendents 
dels nacionals espanyols i de la resta d'estats de la Unió Europea caldrà 
aportar documentació que acrediti el vincle matrimonial, el parentiu, i l'estat 
de dependència pels descendents majors de 21 anys dependents. 
 
b) Tenir com a mínim setze anys i no superar l’edat de jubilació legalment 
establerta. 
 
c) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de 
qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o 
estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta 
o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir 
al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que 
desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o 
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inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha de trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària 
o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes per accedir 
a l’ocupació pública. 
Aquest punt s’ha de fer constar amb una declaració sota promesa o jurada 
signada per la persona interessada. 
 
d) 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. 
 
 
e) 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. 
 
f) Tenir el Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) o el Master de Formació del 
Professorat. 
 
g) Tenir alguna de les formacions següents: 
Grau d'Arts i disseny  
Grau d'Audiovisual i multimèdia 
Grau de Disseny (menció Disseny gràfic)  
Grau de Disseny (menció en audiovisual) 
Grau en Multimèdia 
Llicenciatura en belles arts (especialitat disseny) 
Títol superior disseny gràfic (equivalent a Grau) 
Grau o llicenciatura + Graduat en arts aplicades (disseny gràfic)  
Grau o llicenciatura + Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (disseny 
gràfic) 
Grau o llicenciatura de Belles Arts + Màster de multimèdia 
 
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. 
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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. 
 
CRITERIS DE PUNTUACIÓ 
 
Experiència professional, fins a 24 punts 
 
Experiència docent acreditada en Cicles Formatius de Grau Mitjà i/o 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 especialista acreditada (fins a 5 punts) en: 
Motion graphics (1punt). 
Edició i postproducció de vídeo digital (1punt). 
Animació i efectes visuals (1punt). 
Disseny Web i/o aplicacions mòbils (1punt). 
Comunicació digital (1punt). 
 
Formació acreditada en el següent programari específic (fins a 4 punts): 
Photoshop (0.5 punts). 
Illustrator (0.5 punts). 
Indesign (0.5 punts). 
Premiere (0.5 punts). 
After Effects (0.5 punts). 
Audition (0.5 punts). 
WordPress (0.5 punts). 
Cinema 4d / Blender (0.5 punts). 
 
Formació en llengua anglesa (3 punts): 
Certificat de nivell B2 o equivalent. 
 
Formació i experiència acreditada en els següents àmbits pedagògics (fins a 4 
punts): 
Metodologia ABP (Aprenentatge basat en projectes) (1 punt). 
Treball col·laboratiu a l’aula (Smart Classroom i eines Google) (1 punt). 
Programació i avaluació per competències (1 punt). 
Experiència docent acreditada d’altres especialitats (1 punt). 
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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) 
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) 
 
 
 
Vilafranca del Penedès, 3 de novembre de 2021 
 
 


