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FUNCIÓ A DESENVOLUPAR

Impartició d’assignatures del Grau en Aplicacions 
Interactives i Videojocs.

DETALLS DE L’OFERTA:

 El Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs 
s’inicia el setembre de 2014.

L’objectiu del Grau és preparar professionals preparats 
per la indústria d’aplicacions interactives i videojocs, 
tant en la vessant creativa i artística, com en el disseny, 
desenvolupament, producció i negoci dels videojocs.

Se cerquen professionals amb vocació docent i 
experiència professional en aplicacions interactives i 
videojocs que vulguin formar part d’un equip de 
professors altament motivat i implicat amb el projecte 
educatiu.

Les assignatures a cobrir són des dels vessants 
artístics, el disseny, la programació, la gestió i 
comercialització de videojocs, així com l’emprenedoria 
en el sector.

Les assignatures tenen una durada trimestral i estan 
estructurades en sessions de teoria i sessions 
pràctiques.

L’horari de les classes és a convenir, en la franja de 
tarda (entre les 15h i les 21h).

REQUISIT INDISPENSABLE:
 Títol oficial de llicenciat, graduat superior o enginyer 
superior.
 Experiència professional en la creació, desenvolupament  
i gestió d’aplicacions interactives i videojocs.

ES VALORARÀ:
Formació de postgrau o màster en el disseny i 
desenvolupament de videojocs.
Preferentment títol Doctor/a.
Experiència en docència universitària.
Experiència en la investigació i recerca.
Experiència en gestionar equips de treball i classes 
pràctiques.
 Acreditat per l’AQU o ANECA.
 Anglès 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS:
Implicació i compromís en els projectes docents. 
Capacitat d’aprenentatge continu i cerca de l’excel·lència 
professional.
Capacitat de generar motivació i implicació en els 
estudiants.
Capacitat per treballar en equip.
 Habilitats comunicatives.

S’OFEREIX:
 Contracte temporal com a professor associat.

LLIURAMENT CURRÍCULUM:
Adreça electrònica:   rrhh@tecnocampus.cat

DATA TERMINI LLIURAMENT CV: 
15 de maig de 2014

PROFESSOR/A 
DELS ESTUDIS DE 

GRAU EN APLICACIONS INTERACTIVES I VIDEOJOCS
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