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E D I C T E 

 
Per acord de la Junta de Govern del 15 de juliol del 2019 es vol procedir a la cobertura 
d’un lloc de treball com a professor/a d’il·lustració en qualitat de treballador/a públic/a 
interí/na  

Els requisits per accedir al lloc de treball són els següents: 

- Nacionalitat andorrana o permís de residència i treball vigent 
- Titulació superior en Belles Arts.  
- Experiència professional prèvia mínim de 5 anys realitzant les funcions pròpies del 

lloc de treball.   
- Coneixements de nivell B de català 
- Disponibilitat horària.  

 
Requisits valorables:  
 

- Formacions complementaries relacionades amb el lloc de treball 
- Certificat de nivell B de català  
- Coneixements certificats d’altres llengües  
- Recorregut en el panorama artístic andorrà  

 
El taller s’anul·larà en cas que no hi hagi suficients inscrits.  
 
Les persones interessades en aquesta plaça han d’adreçar una sol·licitud al Departament 
de Gestió i Desenvolupament Humà del Comú d’Ordino, acompanyada d'un curriculum 
vitae, dels documents acreditatius corresponents, d'un certificat mèdic oficial, còpia del 
passaport i/o permís de treball, d'un certificat d'antecedents penals i d'una declaració 
jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap administració andorrana com 
a conseqüència d'un expedient administratiu, de no estar incapacitat civilment i de no 
tenir deutes envers els organismes oficials andorrans, abans de les 16 hores del dia 7 
d’agost del 2019.  
 
Es pot consultar el plec de bases a l’adreça www.ordino.ad, o bé trucant al Departament 
de Gestió i Desenvolupament Humà. 
 
Tot el que es fa públic per a coneixement general. Sortiria  
 
Ordino, 16 de juliol de 2019 
 
 

J. Àngel Mortés Pons 
Cònsol major 

 
 
  

http://www.comuordino.ad/
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PLEC DE BASES 
LLOC DE TREBALL: PROFESSOR/A D’IL·LUSTRACIÓ 

 
Relació d’ocupació: Treballador/a públic/a interí/na 
Salari mensual brut: 30,78 euros bruts / hora  
Període: D’octubre 2019 a juny 2020 
Horari: 1,5 hores setmanals en funció del nombre d’inscripcions 
 
El taller s’anul·larà en cas que no hi hagi suficients inscrits.  
 

- Nacionalitat andorrana o permís de residència i treball vigent. 
- Titulació superior en Belles Arts.   
- Experiència professional prèvia mínim de 5 anys realitzant les funcions pròpies del 

lloc de treball:   
- Coneixements de nivell B de català 
- Disponibilitat horària.  

 
Requisits valorables:  
 

- Formacions complementaries relacionades amb el lloc de treball 
- Certificat de nivell B de català  
- Coneixements certificats d’altres llengües  
- Recorregut en el panorama artístic andorrà  

 
Funcions : 
 

- Impartir classes com a professor/a d’il·lustració un públic de joves.  
- Animar i dirigir el taller.  
- Elaboració del dossier pedagògic i fitxes d’activitats.  
- Assessor i acompanyar en les necessitats de l’alumne.  
- Gestió del grup de treball.  

  
Proves i mèrits:  
 
1. Avaluar si s’escau necessari  

 
a) Entrevista  20 punts  

 
2. Valoració dels mèrits degudament certificats per poder ser puntuables: 
 
 Experiència professional: 

 
5 anys  5 punts 
Més de 5 anys 10 punts 

 
- Cursos i/o formació relacionada amb el lloc de treball  5 punts per cada formació 

/ curs degudament certificat.  
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- Certificat de nivell B de català  2 punts  
- Coneixement certificats d’altres llengües: 

1 punt per certificats de nivell A 
2 punts per certificats de nivell B 
3 punts per certificats de nivell C   

 
 
Criteris referents a les proves: 
 
El Comitè Tècnic de Selecció podrà seleccionar, després de la valoració de les 
candidatures, la possibilitat de realitzar la totalitat o part de les proves descrites en les 
bases, independentment del nombre de candidats.  
Els candidats/es que reuneixin els requisits seran informats de les proves a realitzar i dels 
dies en que aquests tindran lloc, amb preavís, en el cas que s’escaiguin necessàries. 
 
Classificació dels candidats: 
 
Totes les proves són organitzades, controlades i valorades pel Comitè Tècnic de 
Selecció, que és el màxim responsable del desenvolupament correcte del procés de 
selecció.  
Finalitzat el procés de selecció, el Comitè Tècnic de Selecció proposarà els candidats 
més idonis per ocupar el lloc de treball. 
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