
 
PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL DE LA BORSA DE TREBALL 

INCLOSA AL PLA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA (POA)  
DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE  

 
 

21/15-16 Àrea de dansa contemporània 
 
 

Inici del procés  

La fase primera i segona a la qual fa referència les bases específiques d’aquesta convocatòria,  
tindran lloc el dia 15 d’octubre de 2014 a partir de les 9.00 hores, aula MAE de l’Institut del 
Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n - Barcelona.  

 

Fase primera: apreciació de la capacitat 

• Relació d’aspirants exempts de realitzar la 1a i 2a fase d’aquest procés selectiu (Annex I) 

• Relació d’aspirants convocats a la realització 1a i 2a fase (AnnexII) 

 

ANNEX I- Relació d’aspirants exempts de realitzar la primera i segona fase d’aquest 
procés selectiu 

 

Núm. registre 

1398 
1411 
1424 

 

 

 

 

ANNEX II 

Relació d’aspirants convocats a la realització de la primera i segona fase d’aquest 
procés selectiu 

 
D’acord amb la convocatòria 21/15-16 Àrea de dansa contemporània es publica la relació 
d’aspirants convocats a la realització de la fase primera (apreciació de la capacitat), el dia, 
l’hora i el lloc que tot seguit s’especifica. *  
 

Núm. registre Data  prova Hora convocat/da Espai 

1385 15/10/15 09:30 aula MAE 
1406 15/10/15 10:30 aula MAE 
1460 15/10/15 11:30 aula MAE 
1437 15/10/15 12:30 aula MAE 

 
* L’ aspirant haurà de portar el document nacional d’identitat. 

 

Barcelona, 8 d’octubre de 2015 
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