
 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ART DEL PRAT 
Centre Cultural el Remolar 
C/ Ramon Llull 12-16 
08820 El Prat de Llobregat 
direccioamicsart@gmail.com 	
www.escolaartsprat.org  
 

OFERTA LABORAL 
DOCENT DE  DIBUIX I PINTURA	

 

DESCRIPCIÓ DE L’ OFERTA 
L’AAAP precisa una persona per desenvolupar les tasques de docent de dibuix i pintura. 

Tant a nivell d’ introducció com nivell avançat a l’ESCOLA D’ARTS DEL PRAT.	

 

FUNCIONS 

• Planificació educativa i implementació dels tallers d’art de dibuix i pintura  i del taller 
d’art dibuix artístic  (Introducció al dibuix i al color, dibuix perfeccionament, model en 

viu).	

• Participar activament en l’ organització de projectes culturals i artístics conceptualitzats 

des de l’ Escola d’ Arts del Prat.  

• Assistir a les reunions del claustre (Escola d’ Arts del Prat) i reunions d’ organització 

pròpies de l’ Associació d’ Amics de l’ Art del Prat (Assemblees). 

 

CÀRREC 
Docent  

 
TIPUS DE CONTRACTE 	
Incorporació al 8 de gener del 2020	
Contracte de prova 2 mesos + contracte obre i servei	
 

HORARI	
Contractació de 14 hores setmanals* per gestionar als Tallers d’Arts de dibuix i pintura	

- Els dilluns i dimecres taller d’art de dibuix i pintura de 10 a 13h (6 hores)	

- Els dimarts classe de dibuix artístic de 17 a 20 hores (3 hores) 	
- Les altres hores són de caràcter flexible a fi de poder preparar les classes, assistir 

els claustres de professorat els dimarts de 15 a 17h i a possibles reunions 

internes de l’AAAP (5 hores).	

*Revisable el mes de juliol per fer el casal d’estiu de l’Escola d’Arts del Prat 	



 

SALARI	
11,12 hora/bruts	

 

DATA D’INCORPORACIÓ 	
Gener 2020 fins el 31 de juliol 2020*	

* possibilitat de continuïtat en el curs 20/21 realitzant les mateixes tasques.  

 

REQUISITS  
Llicenciatura en Belles Arts (especialitat dibuix i pintura)	

Es valorarà Cursos en arts gràfiques i il·lustració 

Nivell C de català 

Domini del castellà	

Certificat de delictes penals 	
 

CONEIXEMENTS I HABILITATS  
Informàtica i programes de disseny gràfic  

 

CARACTERÍSTIQUES PERSONALS:  
Es valorarà l’experiència professional. 

Tenir 18 anys  

Es tindrà en consideració, tot i que no és imprescindible, la residència a la ciutat del Prat de 

Llobregat i haver tingut contacte amb l’ Associació d’ Amics de l’ Art del Prat (Escola d’ Arts) 	
 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Les persones interessades han d’enviar el seu C.V. i una carta de motivació a 

gerenciaamicsart@gmail.com indicant la referència “Perfil Contractant per Docent de 
Dibuix i Pintura”. 	

 

Data límit de recepció de les candidatures és el: 29 de novembre del 2019	


