
 
 
 
 
 

 
 

CONVOCATÒRIA DE VACANT DE DOCENT DE L’ÀREA DE LA LLENGUA 
XINESA CENTRE D’ESTUDIS HIPÀNICS (CEH) 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Docent de l’àrea de la llengua xinesa del CEH 

 

NOM PROJECTE   

Programa formatiu de llengua espanyola per l’alumnat xinès, exàmens oficials de xinès HSK –YCT i 
altres programes impulsats pel CEH 

 

LÍNEA O GRUP DE RECERCA (descripció ) 

Centre d'Estudis Hispànics (CEH) 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL (descripció tasques): 

Responsable de l’àrea de la llengua xinesa del CEH 

Preparació, impartició i avaluació de les assignatures que li siguin assignades, tallers de conversa i 
activitats culturals del programa formatiu per alumnat xinès 

Acollida de l’alumnat xinès 

Coordinació de les convocatòries d’exàmens oficials de xinès 

Relacions institucionals amb entitats de docència, recerca, difusió de la llengua i la cultura xineses 

Preparació, impartició i avaluació de classes de xinès, si s’escau 

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (formació mínima exigida) 

Graduat/da en Filologia hispànica / Estudis Orientals / Humanitats 

Màster en ensenyament de llengües estrangeres 

 

REQUISITS  

• Experiència mínima de 5 anys com a professor de xinès 

• Experiència mínima 2 anys en l’administració d’exàmens de xinès 

• Xinès nadiu o nivell C1 acreditat 

• Coneixement de la cultura xinesa 

• Domini d’entorn Moodle per a docència virtual i presencial 



 
 
 
 
 

 
• Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, 

dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat. 

 

ES VALORARÀ 

• Formació complementària: estudis relacionats amb l’ensenyament de llengües 

• Experiència com a docent en programes del Centre d’Estudis Hispànics de la URV 

• Habilitat per a les relacions personals. 

• Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva. 

• Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat. 

• Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de resultats. 

• Possibilitat de treballar presencialment a l’oficina i de treballar a distància (teletreball), segons les 

necessitats del servei. 

 

CONDICIONS LABORALS  

 Tipus de jornada: Segons necessitats. Entre un 15% 20% jornada 
 Lloc físic de treball: Campus Catalunya URV/ teletreball / altres 
 Contracte: indefinit activitats científica- tècniques ( art. 23 bis de la Llei de la Ciència) 
 Categoria: Grup 1  
 Durada: inicial 10 mesos 
 Retribució: 4.423,65€-5.898,20€ anuals bruts 
 Incorporació aproximada: setembre 2022 

 
 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
El comitè de selecció participarà en totes les fases del procés de selecció que es detallen a continuació. 
 

 Selecció de CV’s: Identificar els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que 
no compleixin els requisits indicats no passaran a l’entrevista. 
 

 Valoració del CV: 

o Formació: 4 punts 

o Experiència: 5 punts 

o Aptituds: 1 punts 

 Entrevista personal:  5 punts  

En cas d’empat entre persones de diferent gènere, es contractarà a la persona del gènere 
menys representat en el grup de treball /departament /servei en el que s’incorpori. 
 

 



 
 
 
 
 

 
COMITÈ DE SELECCIÓ 

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

 Vocal 1: Isabel Gibert (docent del Centre d’Estudis Hispànics) 

 

SUPLENTS: 

 

 Antoni Nomdedeu (director del Centre d’Estudis Hispànics) 

 Blanca Domingo, (programes Study Abroad Fundació URV) 

 

Amb el vistiplau de: 

 Natàlia Rull ( Directora CFP) 

 
CANDIDATURES  

 Enviar el CV a través de web FURV (https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/)  

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 18/07/2022 

 

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. 

 

 

https://www.fundacio.urv.cat/ca/fundacio/borsa-treball/

