
 
 

 
                                                                                                                                                 
 
 

Oferta de feina. Enviar CV abans del dia 30 de gener del 2023. 
 
Perfil d’actors i actrius per fer classes de teatre, desenvolupar projectes de Teatre Comunitari 
i Social, i tallers diversos, majoritàriament en contextos complexos en una organització 
social/cultural, no lucrativa, de transformació social a través de les arts escèniques. 
 
Actors i actrius que vulguin fer classes de teatre, tallers, muntatge de petites peces teatrals, ... 
com a eina per fer participar a les persones en projectes artístics escènics de qualitat. Que tinguin 
energia i il·lusió per apropar les arts escèniques a entorns complexos.  
 
Motivats per formar part d’un equip que fa transformació social i crea oportunitats a les persones 
que participen als projectes de teatre. Que vulgui ser profe de teatre i fer de les seves classes i 
de les seves sessions una feina rellevant a la seva vida professional. 
 
Que tingui ganes de transmetre el bo que te el teatre per a les persones que fan d’ell una practica 
artística. 
 
Oferta de feina per: 
- Graduats del institut del teatre a la especialitat de teatre físic i/o visual, o que nomes 
els falti el treball final de grau per acabar.  
- Estudiants que estan cursant o ja han acabat el Postgrau en Arts Escèniques i 
Educació o Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social 
 
Per fer classes de teatre amb energia, motivació i tarannà del teatre com un ofici a més d’una 
professió (tècnica) que necessita “tekne” (destresa, habilitat) i voluntat de créixer amb les 
diverses experiències que es tenen al llarg de la vida. Amb interès en formar part d’un projecte 
teatral i educatiu singular. 
 
Plàudite teatre és una organització sense ànim de lucre dedicada a la transformació social a 
través del Teatre en entorns complexos. 
 
Horari: principalment de dilluns a dijous mati i tarda i divendres matí, calendari de curs lectiu 
i incorporació immediata. Pot haver-hi canvi d’horaris i activitats, així com algunes activitats que 
es desenvolupen fora de l’horari regular de classes i tallers, segons necessitats de l’organització.  
 
Contracte i sou segon Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de 
Catalunya:  
 
1650€ bruts al mes si es fan 30 hores a la setmana de contracte. 
 
1100€ bruts al mes si es fan 20 hores a la setmana de contracte. 
 
825€ bruts al mes si es fan 15 hores a la setmana de contracte. 
 
550€ bruts al mes si es fan 10 hores a la setmana de contracte. 
 
Enviar Currículum al correu coordinacio@plaudite.org abans del dia 30 de gener del 2023. 
 
 



 
 

 
                                                                                                                                                 
 
 

 
Requisits 
 
- Títol de l’Institut del Teatre especialitat de teatre físic i/o visual o que només et falti el 
treball final de grau per acabar la graduació o Estudiants que estan cursant o ja han acabat 
el Postgrau en Arts Escèniques i Educació o Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social 
 
● Experiència o referències provades de la seva capacitat de fer classes i/o tallers de 
teatre per infants, joves i adults.  
 
● Coneixement comprovat d'idioma Català i Castellà (escriptura, lectura i parla). Es 
valorarà el coneixement d'anglès. 
 
● Es valorarà positivament coneixement del sector social i/o haver participat a 
organitzacions del tercer sector (voluntariat social, esplais, caus, o d’altres) i la capacitat i habilitat 
per treballar en equip.  


