
 
 

 

CONVOCATÒRIA DE VACANT 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  
DOCENT 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

 Docència de l’assignatura “English language module” al Practical Training and Orientation 
 Programme in Linguistic and Cultural Mediation 2022. Atenció personalitzada i tutories als alumnes.   

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA  

Grau en Anglès  

Máster universitari relacionat amb l’ensenyament de llengües  

 

REQUISITS  

• Experiència en docència d’anglès com a llengua estrangera.  
• Experiència en docència online d’anglès com a llengua estrangera.  
• Experiència mínima en docència a nivell universitari.  
• Experiència mínima demostrable en docència en països de parla anglesa.  
• Formació complementària en ensenyament d’anglès com a llengua estrangera.  
• Coneixements d’informàtica a nivell avançat.  
• Coneixements avançats de llengua anglesa.  
• Aptituds per treballar en equip, dinamisme, rigor, responsabilitat i resolutivitat.  
• Competències comunicatives.  

 
ES VALORARÀ 

• Coneixements de català nivell C1.   
• Coneixements de llengües estrangeres.  
• Coneixements d’informàtica a nivell avançat.   
• Coneixements de campus virtual Moodle a nivell avançat, com a usuari i com a docent.  
• Formació complementària en traducció.  

 

CONDICIONS LABORALS  

 Tipus de jornada: A temps parcial (6,5 h setmana. 17,33% jornada) 
 Lloc físic de treball: on-line 
 Contracte: Obra o Servei Determinat. 
 Categoria: GRUP 1 
 Durada: 14/02 a 13/05 de 2022 
 Retribució: 669,45€ mensuals bruts ( pagues extres incloses) 
 Incorporació aproximada: 14/02 

 



 
 
 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ   
 

 Selecció de CV’s: Identificar els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que no compleixin els requisits 
indicats en el punt  perfil de la persona i requisits no passaran a la següent fase 
 

 Valoració del CV: 

o Formació: 2 punts  
o Experiència: 4 punts  
o Coneixements: 5 punts 

 Entrevista personal:  5 punts 

 

COMITÈ DE SELECCIÓ 

 President: Sandra Iglesia, (coordinadora acadèmica Centre d’Estudis Hispànics) 

 Vocal 1:  Lisa Mann, (coordinadora programa Practical Training and Orientation Programme in 

Linguistic and Cultural Mediation) 

SUPLENTS: 

 

 Katarzyna Baran (docent del programa Practical Training and Orientation Programme in 

Linguistic and Cultural Mediation) 

 Blanca Domingo, (tècnica Study Abroad Fundació URV) 

 

Amb el vistiplau de: 

 Natàlia Rull ( Directora CFP) 

 
CANDIDATURES  

 El CV ha d’incorporar el número de DNI / NIE o document d’identitat personal 

 Enviar el CV a través de web FURV (https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/) 
o directament als correus rrhh@fundacio.urv.cat i sandra.iglesia@urv.cat  

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV  

31/01/2022 

COMUNICACIONS 

La FURV publicarà a la seva web el llistat d’admesos i exclosos, així com també l’acta final amb les 
puntuacions obtingudes pels aspirants. 
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