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CONVOCATÒRIA PER A L’AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS/PROFESSORES DE
MÚSICA DE L’ESPECIALITAT DE FAGOT, PER A SUBSTITUCIONS EN RÈGIM D’INTERINITAT A LES ESCOLES
MUNICIPALS DE MÚSICA DE BARCELONA
El procés de selecció es desenvoluparà en dues fases:
1. Interpretació musical
2. Exercici pedagògic i entrevista

ASPIRANTS:
Es convoca els/les aspirants presentats/des fins al dia 7 d’octubre de 2020 en l’especialitat de Fagot de les
escoles municipals de música i que compleixen els requisits establerts a les bases, que tot seguit es
relacionen:
COGNOMS I NOM
1
2
3

LÓPEZ MANSO, Elena
MEDINA PERALES, Albert
SANTAMARÍA PÉREZ, Enrique

Aspirant exclosa per no complir amb el requisit de la titulació:
COGNOMS I NOM
MARTÍNEZ FELIPE, Rosario

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ:
El procés de selecció consistirà en dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:
1. Exercici d’interpretació: Els/les aspirants hauran d’enviar un vídeo amb la interpretació d’un
repertori lliure (solo, cambra, concerts, etc.) de fagot, d’un mínim de 2 estils musicals diferents, de
les que enviarà copia de les partitures per a la Comissió de Selecció. La durada màxima per a cada
aspirant serà de 5 minuts.
La persona aspirant haurà d’enviar el vídeo i les partitures al següent correu electrònic:
rhimeb@bcn.cat. A l’assumpte del correu haurà de posar “Vídeo prova borsa fagot”. El termini
màxim per enviar el vídeo serà el dimecres 14 d’octubre a les 14:00 h.
Es puntuarà aquest exercici de 0 a 10 punts. Per a la superació de la prova, els aspirants hauran
d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
2. Prova pedagògica i entrevista:
Aquesta prova es farà per videoconferència (a l’empara de l’article 17.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic). Es realitzarà mitjançant l’aplicació Webex.
Aquesta prova es divideix en dues parts:
- Exercici pedagògic: A partir de l’exercici d’un alumne d’aquesta especialitat instrumental, que
es projectarà en vídeo, i del que es tindrà coneixement en el mateix moment de la
convocatòria. Es demanarà a l’aspirant sobre quins aspectes treballaria i quina seria la seva
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proposta metodològica amb aquest alumne/a. La durada màxima d’aquest exercici serà de 7
minuts.
Entrevista: La Comissió de Selecció preguntarà a cada aspirant sobre les proves realitzades,
criteris pedagògics, trajectòria professional i coneixement de les escoles municipals de música.
Temps màxim per a cada aspirant: 10 minuts.

Horari prova pedagògica i entrevista:
L’ordre dels aspirants serà l’alfabètic, segons la lletra inicial del primer cognom. D’acord amb la
Resolució PDA/3532/2019, de 17 de desembre, la convocatòria s’inicia per aquelles persones
aspirants el primer cognom de les quals comença per la lletra "E".

DIA
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020

HORA
10:30
11:00
11:30

COGNOMS I NOM
LÓPEZ MANSO, Elena
MEDINA PERALES, Albert
SANTAMARÍA PÉREZ, Enrique

La puntuació global de l’exercici pedagògic més l’entrevista serà de 0 a 10 punts. Per a la superació
de la prova, els aspirants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
La qualificació final del procés serà de 0 a 10 punts, resultat de l’obtenció de la mitjana dels dos
exercicis superats: exercici d’interpretació i prova pedagògica més entrevista.
Les persones que no es presentin es consideraran excloses.
COMISSIÓ DE SELECCIÓ:
Sra. Núria Jené Llorens, responsable d’Ensenyaments Musicals de l’Institut Municipal d’Educació, o
persona en qui delegui.
Sra. Edurne Vila Alonso, directora de l’EMM Sant Andreu, o persona en qui delegui.
Sra. Paula Carrillo Martín, directora de l’EMM Eixample, o persona en qui delegui.
Sr. Lleonard Castelló Moya, professor de Fagot i cap d’estudis del Conservatori Municipal de Música de
Barcelona, o persona en qui delegui
Sra. Antònia Cañellas Majoral, cap del Departament de Recursos Humans de l’Institut Municipal
d’Educació, o persona en qui delegui.
Representant sindical de l’Institut Municipal d’Educació, com a observador/a.

Barcelona, 8 d’octubre de 2020

Antònia Cañellas i Majoral
Cap del Departament de Recursos Humans

