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CREACIÓ DE L’ESPECIALITAT DE PEDAGOGIA EN LA INICIACIÓ MUSICAL DE LA 
BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE PROFESSOR/A DE MÚSICA PER A 
SUBSTITUCIONS EN RÈGIM D’INTERINITAT A LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA 
DE BARCELONA 
 
 
El procés de selecció es desenvoluparà en tres fases, la primera de les quals és de caràcter 
eliminatori:  

1. Exercici escrit, exposició i defensa. 
2. Valoració del currículum vitae. 
3. Exercici pedagògic i entrevista. 

 
 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA PRIMERA PROVA 
(prova escrita i exposició i defensa de la prova escrita): 
 
 
Data: Dilluns, 7 de juny de 2021 

Lloc: Escola Municipal de Música Eixample 

 C/Sardenya, 368 

Horari: 8:45 h Convocatòria aspirants  
   

Transports: Metro: L2 i L5 (Sagrada Família) 
       Bus:   19 - 20 - 45 - 47 – 92 - H8 – V21 
 
 
ASPIRANTS: 
 
Es convoca a les persones aspirants de la llista de l’especialitat de Pedagogia en la iniciació 
musical de la Borsa de treball de professor/a de música de les Escoles de música, presentades 
fins a la data 19 de maig de 2021, que compleixen els requisits establerts a les bases, i que tot 
seguit es relacionen: 
 

 
COGNOMS I NOM 

1 ARBONÉS VIDAL, MARTA 

2 CALVET CLARAMONTE, SALOMÉ 

3 CASANOVAS SALA, MARIONA 

4 CUADERN MASIQUES, CLARA 

5 DÍAZ ROMERO, LAURA 

6 GELOTTI EDO, CRISTINA 

7 GUIRADO LIÑÁN, MARIA 

8 JACAS PAÑELLA, ANA 

9 LÓPEZ MANSO, ELENA 

10 MAÑÀ ALENTÀ, IRIS 

11 MESEGUER GALAN, MARINA 

12 MIRALLAS PARELLADA, ISABEL 

13 PERNA SANFELIU, MARTA 

14 RIBOT MOLINÉ, ESTHER 

15 RODRÍGUEZ ALFONSO, ALBA 

16 SERRA FRANCISCO, NEUS 

17 TORT CANO, EUGÈNIA 
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Les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb l’aportació del Document 
Nacional d’Identitat o qualsevol altre document acreditatiu oficial. 
 
Les persones aspirants que no es presentin es consideraran excloses. 
 
La convocatòria per a la realització de l’exposició i defensa de la prova escrita amb el detall 
horari per a les persones aspirants, es comunicarà el mateix dia 7 de juny. L’ordre d’actuació 
de les persones aspirants serà l’alfabètic, segons la lletra inicial del primer cognom. D’acord 
amb la Resolució PDA/3346/2020, de 17 de desembre, per la qual es dona publicitat al resultat 
del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos 
selectius de l'any 2021 (DOGC núm.8301 publicat el 22/12/2020), la convocatòria s’inicia per 
aquelles persones aspirants el primer cognom de les quals comença per la lletra "M". Dependrà 
del nombre d’aspirants presentades, l’exposició i defensa serà realitzada per totes les aspirants 
el mateix dia 7 de juny, o es faran entre el matí del 7 de juny i el matí del 8 de juny. 
 
La data i horaris previstos per a la realització de les proves és: 
 
Prova escrita: 

- 7 de juny: 9:00 h 

Exposició i defensa prova escrita: 
- 7 de juny de 10 a 14 h 

- 8 de juny de 10 a 12 h 

Prova pedagògica i entrevista: 
- Del 28 de juny al 2 de juliol a la tarda. Les dates i horaris estan subjectes al nombre 

d’aspirants que superin el primer exercici. 

Totes les proves es faran a l’Escola Municipal de Música Eixample (C/Sardenya, 368). 
 
 
DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS, CONTINGUTS DE LA PROVA:  
 
 
Exercici escrit, exposició i defensa: Els aspirants realitzaran un exercici escrit, sobre 
activitats d’ensenyament-aprenentatge en un context determinat, a proposta de la comissió de 
selecció, relacionades amb la iniciació musical d’infants de 0 a 5 anys. Es donarà 30 minuts de 
temps. 
Una vegada finalitzats, cada aspirant disposarà de 15 minuts per a exposar-lo i defensar-lo 
davant els membres de la comissió. 
Es puntuarà aquest exercici de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar aquesta prova 
és de 5. En cas d’obtenir qualificació inferior, s’aplicarà el caràcter eliminatori establert en el 
procés de selecció. 
La Comissió de Selecció farà valoració de les programacions segons l’adequació dels 
continguts al projecte i oferta educatius de les escoles municipals de música. Es valorarà si 
l’aspirant mostra coneixements de psicologia de l’aprenentatge . 
 
 
Barcelona, 1 de juny de 2021 
 
 
 
 
Elena Mendía García 
Cap del Departament de Recursos Humans 


