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RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE VACANT 

 
DOCENT  

 
 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL (TASQUES) 

Impartició de les assignatures “Los procesos de certificación en ELE” i “Investigación en acción”. 

“Preparació de les proves de l'Instituto Cervantes per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola”, 

examinadora de espanyol en les proves amb l’Instituto Cervantes i docent en d’altres possibles cursos 

de curta durada que el CEH ofereixi en temes de llengua espanyola. 

Atenció personalitzada als alumnes. 

 

 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA 

 Títols requerits: 

a.      Doctorat dins del programa en Teoria del Lèxic i tècnica lexicogràfica. 

b.      Màster en Ensenyament d’Espanyol com a Llengua Estrangera. 

c.      Títol de Postgrau d’Especialista en Didàctica de l’Espanyol dels Negocis. 

d.      Llicenciatura en Filologia. 
 

 REQUISITS 

 Experiència d’un mínim de cinc anys en docència d’Espanyol com a Llengua Estrangera. 

 Experiència en recerca en lingüística aplicada. 

 Experiència mínima demostrable en docència universitària. 

 Coneixements avançats de llengua espanyola. 

 Aptituds per treballar en equip, discreció, amabilitat, dinamisme, rigor, responsabilitat resolutivitat. 

 Competències comunicatives. 

 

 ES VALORARÀ 

 Coneixements de català nivell C1. 

 Coneixements de llengües estrangeres (anglès, alemany, francès i italià). 

 Coneixements d’informàtica a nivell avançat. 

 Coneixements de campus virtual Moodle a nivell avançat, com a usuari i com a docent. 

 Haver pertanyut o pertànyer a un grup de recerca consolidat. 

 Aportacions a congressos. 

 Publicacions en revistes especialitzades. 

 Altres postgraus relacionats amb la llengua. 

 Altres llicenciatures relacionades amb la llengua. 

 

 CONDICIONS LABORALS 

 Tipus de jornada: a temps parcial  

a. Les assignatures Master virtual:  72 hores, de la data d’inici del contracte 22 de gener fins al 

15 de setembre de 2020 

b. Curs Nacionalitat. Ampliació de 22 hores dates del 25 de gener fins al 8 de febrer. 

(dissabtes) 

c. Previsió curs Study Abroad. Ampliació de 50 h. durada del 9 al 20 de març  (entre setmana) 

 

 Lloc de treball: Campus Catalunya / teletreball 

 Contracte d’obra i servei a temps parcial, modificable en funció de l’oferta formativa del CEH. 
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 Durada: gener – setembre, de dilluns a dissabte amb els 

descansos que estableix la llei. 

  

 

 Retribució: 24.623,56€ bruts anuals per jornada completa (37,5h ) 

 Incorporació: immediata 

 

 

 ENVIAR CV   A/e:  rrhh@fundacio.urv.cat i (isabel.gibert@urv.cat) 


