
 

Fundació Teatre Principal de Palma 

G-57076812 

Carrer de la Riera 2A 
07003 Palma  

info@teatreprincipal.com 
www.teatreprincipal.com  

 
 

CRIDA PER A LLOC DE FEINA TEMPORAL A L’ÀREA DE COMUNICACIÓ 
 

 
ANUNCI: 
Web i xarxes socials del TP “treballa amb nosaltres”.  
 
TEXT: 
Es cerca COORDINADOR DEL PROJECTE EDUCATIU per un contracte d’obra i servei. 
 
PROCEDIMENT: 
S’ha de trametre el CV amb un formulari digital i la còpia de la titulació. Les candidatures 
incompletes es qualificaran com No Aptes. 
Comprovació del compliment dels requisits mínims (es podran requerir els originals o 
aclariments) 
Incorporació a una llista – borsí i comunicació a l’interessat/da. 
Avaluació dels candidats segons especificitats i mèrits de la necessitats determinades 
pel Comitè d’avaluació per a cada contractació. 
Comunicació als seleccionats, amb entrevista personal si escau. 
 
TIPUS DE CONTRACTE: 
Amb la present convocatòria es vol cobrir la necessitat urgent de cobrir un lloc de feina 

al departament de Comunicació per desenvolupar tasques de disseny i coordinació  dels 
continguts dels programes educatius del Teatre Principal de Palma  a jornada 

completa. 
 
El temps de durada del contracte serà la dels màxims legals, sense encadenaments per 
evitar el frau en la contractació, o amb els límits legalment establerts en la modalitat de 
contracte laboral temporal. 
 
Igualment, totes les persones que no quedin seleccionades per cobrir aquest lloc de 
feina quedaran a un borsí específic per a possibles necessitats temporals de la 
Fundació, sempre que compleixin els requisits requerits en la convocatòria. 
 
OBERTURA DE LA CRIDA DE CV: 
El temps de presentació dels currículums seran deu dies hàbils a partir de l’endemà 
de la publicació de l'oferta en la plana web de la Fundació Teatre Principal de Palma per 
a entrar en la selecció de la plaça. Mitjançant formulari electrònic, atesa la situació del 
COVID19, a totes les candidatures que compleixin requisits es donarà Registre. 
 
Llocs: 1 Coordinador/a del projecte educatiu a l’Àrea de Comunicació 
 
GRUP: B  / CATEGORIA: COORDINADOR 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE FEINA: 
Tasques d’execució, autònoma o en grup, que exigeixen habitualment que els 
treballadors que les exerceixin tinguin iniciativa i responsabilitat sobre aquestes; sota 
supervisió, els poden ajudar un altre o uns altres treballadors. 
 
Les tasques principals del lloc de feina, en coordinació i supervisió del cap de l’àrea de 
Comunicació i direcció, seran: 
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1. Coordinació, gestió, avaluació i seguiment dels Programes educatius i les 
activitats de foment de nous públics del Teatre Principal de Palma. 

2. Coordinació i gestió de jornades professionals. 
3. Gestió de les funcions per a escolars i visites guiades del teatre. 
4. Suport a l'equip de Comunicació. 
5. Altres tasques que li puguin ser encomanades pel cap d’àrea i la direcció del 

teatre. 
 
REQUISITS MÍNIMS D’ACCÉS A LA CONVOCATÒRIA: 
Titulació: Titulació equivalent a BUP o Formació Professional II o Batxillerat o 
Ensenyaments artístics elementals o Cicles Formatius de Grau Mitjà, completada amb 
una experiència dilatada en un lloc de treball similar. 
Català: Certificat B2 dins el marc europeu de llengües o equivalent. 
Carnet de conduir: B1 
 
MÈRITS: 
Titulació acadèmica relacionada amb: Grau en Magisteri, Humanitats, Comunicació, 
Periodisme, Història de l’Art o similars. 
Formació complementària i específica en: Educació, mediació, gestió de projectes 
culturals i coneixements d’ofimàtica dins els entorns google i microsoft. 
Experiència: es valorarà experiència o formació en producció escènica o musical, 
gestió cultural, serveis educatius, mitjans de comunicació o comunicació institucional  i 
experiència en gestió al sector públic. 

Català: nivell C1 o superior. 

Anglès: nivell B2 o superior. 
 
SOU:   
Segons categoria i taules salarials de l’Acord col·lectiu vigent. 
 
HORARI:  
Contracte a jornada completa. 37,5 hores setmanals (efectives 35 hr.) prestades en 
horari lliure, segons programació, de dilluns a diumenge de 08.00 a 24.00 hores, essent 
imprescindible la prestació de serveis d’un mínim de 50 % de la jornada en horari 
matinal. Jornada 4. 
 
COMITÈ DE SELECCIÓ: 

● El cap de l’àrea on correspon el lloc de feina (amb veu i vot) 
● La direcció-gerència o persona qui es designi (amb veu i sense vot) 
● Un membre de la representació legal dels treballadors o qui designin (amb veu i 

sense vot) 
 
Palma, 17 de juliol de 2020 
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