
 
  

 
 
DADES DE LA CONVOCATÒRIA 
 

CODI PLAÇA DENOMINACIÓ (àmbit de coneixement) 
02/18-19 TÈCNIC/A AUXILIAR MANTENIMENT ESCENOGRÀFIC 

 
 
 
REQUISIT PER CONCURSAR: 
 
Estar en possessió del títol de batxiller superior o formació professional de segon grau 
 
JORNADA 
 
GER (General Específic Reduït)  
 
GRUP DE CLASSIFICACIÓ 
 
C, subgrup C1, nivell 14 
 
UBICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 
Plaça Margarida Xirgu, s/n Barcelona 
 
PERFIL 
 
El perfil ha de respondre a tres vessants professionals: 
 

- Tècnic: coneixedor de la maquinària del taller de construcció i de confecció, per tal de 
garantir-ne el manteniment i bon funcionament. 

- Constructor escenogràfic: Coneixedor de l’especificitat de la construcció escenogràfica en 
totes les seves vessants per tal de poder guiar els alumnes que fan ús del taller en hores de 
treball autònom. 

- Consultor del taller de vestuari: Coneixedor de l’especificitat de la maquinària i materials 
necessaris per a la realització de la indumentària per tal de poder guiar els alumnes que fan 
ús del taller en hores de treball autònom. 

 
 
FUNCIONS 
 
Les funcions detallades a continuació es realitzaran amb el grau de complexitat, autonomia i 
responsabilitat que correspongui al nivell de desenvolupament professional de cada ocupant d’aquest 
lloc. 
 

- Atendre i guiar l’alumne, tant en qüestions d’us de maquinària com en termes de resolució 
constructiva discutida prèviament entre alumnat i professorat. 

- Actuar de coordinador entre les necessitats que marca l’especialitat d’escenografia i el que 
demana l’alumnat, per tal de fer una planificació d’usos d’espais i maquinària. 

- Elaborar un pla de manteniment anual que garanteixi la qualitat i seguretat del taller de 
construcció i confecció, i informar de les millores que cal fer al taller any a any. 

- Informar dels eventuals desperfectes diaris que puguin sorgir, i vetllar perquè es resolguin. 
- Fer un inventari periòdic de tot el material fungible, i reposar tot el material necessari. 
- Administrar el pressupost anual destinat al manteniment del taller. 
- Fer propostes d’inversió periòdiques pel manteniment i la millora del taller . 



 
  

- Gestionar i coordinar l’emmagatzematge de material escènic reciclable, el que es desa per 
possibles gires i el llançament de material de rebuig. 

- Assegurar-se que alumnes, col·laboradors docents, graduats de l’especialitat d’escenografia 
contractats com a escenògrafs i ex-alumnes que accedeixen al taller utilitzen els equips de 
protecció individual que siguin prescriptius, que si utilitzen màquines o eines, saben com fer-
ho amb seguretat i que estan coberts d’assegurança. 

- Donar suport en matèria de seguretat en els tallers i en les instal·lacions. 
 
 
PROCÉS SELECTIU 
 
El procés selectiu es regirà per la modalitat de concurs-oposició i constarà de les següents fases: 
 
FASE PRIMERA: APRECIACIÓ DE LA CAPACITAT 
 
Els/les aspirants seran convocats per l’òrgan seleccionador a la realització d’una prova escrita i una 
pràctica relacionada amb les funcions del lloc de treball convocat: 
 
A) Prova escrita  
 
Aquesta prova consistirà en la realització d’un qüestionari sobre mesures de seguretat aplicables al 
taller i sobre procediments habituals en els processos de construcció i realització escenogràfica.  
La puntuació màxima d’aquesta prova és de 10 punts. 
  
B) Prova pràctica  
 
L’òrgan seleccionador realitzarà aquesta prova,  al Taller d’escenografia, i sobre  les qüestions 
següents: 
 
 Interpretació i lectura de plànols constructius i propostes de realització mitjançant recursos 

habituals o alternatius. 
 Reconeixement de les eines i equipament propi del taller i procediments per el seu ús i 

manteniment. 
La puntuació màxima d’aquesta prova és de 10 punts. 
  
Aquesta fase tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà sobre un màxim de 20 punts (prova escrita i 
pràctica). L’aspirant que no obtingui un mínim de 5 punts a cada prova (A i B)  serà 
automàticament eliminat/da. 
 
 
FASE SEGONA: VALORACIÓ DE MÈRITS 
 
Consisteix en la valoració del currículum dels/de les aspirants, d’acord amb el següent barem i 
sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de 
sol·licituds, a excepció de l’experiència professional desenvolupada en l’Institut del Teatre  que 
s’expedirà d’ofici: 
 



 
  

a) Experiència professional en l’exercici de funcions coincidents en contingut 
professional i nivell tècnic, amb les del lloc a proveir, a raó de:  . Docència en centres de reconegut prestigi: 0,003 punts/hora . Docència en altres entitats o centres docents: 0,002 punts/hora 
 
b) Experiència professional acreditada:  Entitats, congressos o empreses de reconegut prestigi nacional o 

internacional: . A raó de 0,2 per cada programa/document aportat per actuació o 
ponència  Altres entitats, congressos o empreses:  .  A raó de 0,1 per programa aportat per actuació o ponència 

 
L’experiència professional s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació de fotocòpies dels 
nomenaments, contractes de treball o fulls de nòmina acompanyats del certificat de vida 
laboral expedit per la Seguretat Social, i en el termini que preveu la Base General 
Tercera. 
 
L’experiència professional artística es pot acreditar mitjançant contractes i/o programes 
i/o publicacions als mitjans de comunicació. Cal que en el document acreditatiu figuri el 
lloc, la data i l’activitat concreta de l’aspirant. La valoració es farà en funció de la 
categoria professional i artística dels projectes escènics a criteri dels vocals experts/es 
en l’àmbit de la matèria i del prestigi de la institució.  c) Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el lloc a proveir i 
sempre d’una durada mínima de 10 hores (0,1 punts per cada 10 
hores).......................................................................................................... 
d) Altres mèrits: premis, publicacions, recerca, etc........................................ 
 

Màxim 3 punts 
 
 
 
 
 
Màxim 4 punts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Màxim 0,5 punt 
 
 
Màxim 0,5 punt 

 MAXIM TOTAL PUNTS 8   PUNTS 
 
 


