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Departament de Recursos Humans

CONVOCATÒRIA PER A L’AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE
PROFESSORS/PROFESSORES DE MÚSICA DE L’ESPECIALITAT DE TROMBÓ PER A
SUBSTITUCIONS EN RÈGIM D’INTERINITAT A LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA
DE BARCELONA

CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA:
Data:
Lloc:

Dimecres, 3 de juliol de 2019
Escola Municipal de Música Eixample
C/Sardenya, 368
9:00 h Convocatòria aspirants

Horari:
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 Trombó de la Borsa de
treball de professor/a de música de les Escoles de música, presentades fins a la data 14 de
juny de 2019, que compleixen els requisits establerts a les bases, i que tot seguit es relacionen:
COGNOMS I NOM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ANTON DOMÈNECH, Cassiel
BANEGAS LÓPEZ, Francisco Javier
CASTRO MIR, Raúl
COSTA VENDRELL, Albert
FERRAGUT MASSANET, Víctor Xavier
JOANIQUET RUIZ, Marc
LLUIS LUENGO, Guillem
MARTÍ ESTRUCH, Jordi
MERCADAL CAVALLER, Francina
PALACIOS QUIXAL, Francisco
PALMADA GELI, Isidre
PÉREZ ZARZO, David
RODRÍGUEZ BERENGUER, Miguel
VILAR I SERRA, Pol

Les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb l’aportació del Document
Nacional d’Identitat o qualsevol altre document acreditatiu oficial i hauran de portar còpia
del seu currículum vitae actualitzat, adjuntant, també, còpia de la documentació
acreditativa d’aquest. També hauran de portar l’instrument.
Les persones aspirants que no es presentin es consideraran excloses.
La convocatòria per a la realització de la prova amb el detall horari per a les persones
aspirants, es comunicarà el mateix dia 3 de juliol a partir de les 9:30 h. L’ordre dels aspirants
serà l’alfabètic, segons la lletra inicial del primer cognom. D’acord amb la Resolució de 13 de
desembre de 2018 (DOGC núm.7770 publicat el 18/12/2018), la convocatòria s’inicia per
aquelles persones aspirants el primer cognom de les quals comença per la lletra "Y".
La data i horaris previstos per a la realització de les proves és:
3 de juliol (de 9:50 h a 18:00 h)
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DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS, CONTINGUTS DE LA PROVA:

El procés de selecció consistirà en una prova dividida en tres parts:
1. Prova d'interpretació musical: els/les aspirants hauran d'interpretar un repertori lliure
(solo, cambra, concerts, etc.) de trombó, d'un mínim de 2 estils musicals diferents, de
les que aportarà tres còpies per a la comissió de selecció. Els membres de la comissió
proposaran a l’aspirant les peces a interpretar. La durada màxima per a cada aspirant
serà de 5 minuts.
L’escola de música no facilitarà cap tipus d'acompanyament de piano o de cap altre
instrument. En cas que les persones aspirants no puguin presentar-se amb
l'acompanyament de les peces triades, podran fer la seva interpretació sols.
2. Prova pedagògica: la comissió de selecció proposarà a cada aspirant, en el mateix
moment de la prova, una peça musical per treballar amb un/a alumne/a de 8 a 14 anys
d’edat. Temps màxim per a cada aspirant: 10 minuts.
3. 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.
La qualificació global del procés serà de 0 a 10 punts. Per a la superació de la prova, els
aspirants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

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’Escola Municipal de Música Sant Andreu o persona en
qui delegui.
Sra. Paula Carrillo Martín, directora de l’Escola Municipal de Música Eixample o persona en qui
delegui.
Sr. Josep Tutusaus Delclos, professor de trombó de l’EMM Sant Andreu o persona en qui
delegui.
Sr. Gabriel Mateu Carvajal, professor trombó i tuba de l’EMM Eixample i 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, 21 de juny de 2019

Antònia Cañellas Majoral
Cap del Departament de Recursos Humans

