
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE

ANUNCI sobre convocatòries de selecció.

Per decret de la presidència en funcions de l’Organisme Autònom “Institut del Teatre”, de data 7 de juliol de
2015 (ref. 634/15), s’aproven les bases i convocatòries per a la provisió temporal de diversos llocs de treball
de docent necessaris d’acord amb el Pla d’Ordenació Acadèmica POA de l’Organisme Autònom “Institut del
Teatre” (01/15-16 a 17/15-16), posteriorment modificades per decret de la presidència en funcions de data 14
de juliol de 2015 (ref. 655/15), següents:

 

 

CODI Denominació

01/15-16 Dramatúrgia (gèneres dramàtics)

02/15-16 Dramatúrgia (Pràctiques d’escriptura)

03/15-16 Disseny escènic (2 places)

04/15-16 Construcció del personatge

05/15-16 Pràctiques d’espai escènic

06/15-16 Sistemes de representació vinculats al disseny escènic

07/15-16 Estètica 1

08/15-16 Literatura i teoria dramàtica 1

09/15-16 Literatura i teoria dramàtica 2,3 i 4

10/15-16 Creació Audiovisual a les arts escèniques

11/15-16 Llengua i Literatura Castellana

12/15-16 Ciències - matemàtiques

13/15-16 Pedagogia de la dansa

14/15-16 Didàctica i Metodologies per a l’ensenyament de la dansa

15/15-16 Tècniques de dansa i moviment (6 places)

16/15-16 Tecnologies aplicades a la dansa (2 places)

17/15-16 Tècniques de composició coreogràfica i d’improvisació. Sistemes i eines de creació (5 places)
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Les bases íntegres d’aquestes convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de data 20 de juliol de 2015, i estan exposades al tauler d’anuncis de l’Organisme Autónom “Institut
del Teatre” (Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), i es poden consultar a la següent adreça d’internet:
www.institutdelteatre.cat.

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors a partir del dia següent a la
publicació de les convocatòries al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’Institut del Teatre (Margarida Xirgu, s/n, 08004
Barcelona), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Els successius anuncis referits a la convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre i al
web.

 

Barcelona, 20 de juliol de 2015

 

Francesc Bartoll i Huerta

Secretari delegat

 

(15.201.071)
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