
 
CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS/ES ASSOCIATS 

PER A L'ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA TECNOCAMPUS (ESUPT) 
Ref: S32/2014/ASS_GMA_DPI 

 
S’obra la present convocatòria per cobrir places de Personal Docent Investigador Associat temporal 
per a l’assignatura de Disseny i Producció d’aplicacions interactives dels estudis del Grau en 
Mitjans Audiovisuals, impartit a l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus. 
 
FUNCIÓ A DESENVOLUPAR: 
Impartició de l’assignatura de Disseny i Producció d’aplicacions interactives del Grau de Mitjans 
Audiovisuals. L’assignatura tracta de: 

− Utilitzar les metodologies de disseny, producció i implementació de sistemes interactius multimèdia.  
− Desenvolupar pel·lícules animades i interactives. 
− Aplicar els conceptes i elements bàsics de la programació usant el llenguatge ActionScript 3.0 

 
 
REQUISIT INDISPENSABLE: 

- Llicenciat/da, enginyer/a o graduat/da. 
 
ASPECTES VALORABLES: 

- Titulació de Doctor/a en l’àmbit de l’assignatura 
- Acreditat per l’AQU o ANECA 
- Formació de postgrau o màster en l’àmbit 
- Experiència en la investigació i recerca en l’àmbit 
- Experiència en docència universitària en l’àmbit. 
- Experiència professional en l’àmbit de. 
- Anglès 

  
COMPETÈNCIES EXIGIDES: 

- Implicació i compromís en els projectes docents 
- Habilitats comunicatives 
- Capacitat de treballar en equip. 
- Capacitat de generar motivació i implicació en els estudiants. 

 
S’OFEREIX: 

− Contracte temporal com a professor associat 
 
TERMINI DE LLIURAMENT CURRÍCULUM: 
Fins al 29 de novembre de 2014, mitjançant correu electrònic a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat, identificant 
tant al títol del correu-e com a la sol·licitud la referència de la plaça per la que s’opta. Cal adjuntar els 
documents justificatius de les titulacions i mèrits al·legats, mitjançant suport digital.  
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball. 
 

Mataró, a 12 de novembre del 2014 

mailto:rrhh@tecnocampus.cat�
http://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball�
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VALORACIONS  CURRICULUM (60 punts màx.) ENTREVISTA (40 punts màx.) TOTAL Observacions  
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Calendari  

− Publicació anunci:  12/11/14 
− Presentació candidatures per correu-e:  fins el  29/11/14  
− Publicació llista admesos i exclosos a la fase de presentació: 3/12/14 
− Presentació dels seleccionats davant la comissió de selecció : a partir del  15/12/14, en data a determinar. Els candidats admesos a la fase de presentació 

seran avisats de la data de l’entrevista/presentació  per correu electrònic o telèfon 


