
 
 
 
 

 
BORSA DE TREBALL DE DOCENT D’ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Docent d’espanyol com a llengua estrangera 

NOM PROJECTE   

Programa formatiu per alumnat xinès, Cursos reglats d’espanyol, Exàmens CCSE, Exàmens 
DELE, programes Study Abroad i altres programes impulsats pel Centre d'Estudis Hispànics. 

LÍNEA O GRUP DE RECERCA  

Centre d'Estudis Hispànics 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL  

Preparació, impartició i avaluació de classes d’espanyol com a llengua estrangera 

Participació com a avaluador/a als exàmens DELE  

Administració exàmens CCSE 

Atenció i orientació als candidats de les diferents convocatòries d’exàmens, si s’escau 

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA (formació mínima exigida) 

Màster en ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera 

 

REQUISITS  

• Experiència demostrable com a professor/a d’espanyol per a estrangers 

• Títol d’examinador proves DELE per l’Institut Cervantes 

• Experiència demostrable en l’administració de proves CCSE 

• Experiència demostrable de participació en exàmens DELE 

• 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 de doctorat finalitzats o en curs 

 Altra formació complementària en docència d’espanyol com a llengua estrangera 



 
 
 
 

 
 Experiència com a professor/a d’espanyol a la Xina 

 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: A determinar segons necessitats. Sobre el 15% o 20% jornada 

 ( 6- 7,5 h setmana apx) 

 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 2 

 Durada: setembre 2022- juny 2023 inicialment 
 Retribució: (3.693,48€ -4.924,65€ bruts anuals) 

 Incorporació aproximada: setembre 2022 

 

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: 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. 



 
 
 
 

 
Les persones que superin el procés entraran a formar part de borsa de treball que serà 

vigent durant un any des de la data de publicació de l’acta de puntuacions. 
 

 

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 Hipànics) 

 Blanca Domingo (programes Study Abroad Fundació URV) 

 

Amb el vistiplau de: 

 Natàlia Rull ( Directora del CFP de la Fundació URV) 

 

CANDIDATURES  

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

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 29/08/2022 

 

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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