
 

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 

 
El Gran Teatre del Liceu SELECCIONA  
 
 

TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE PROJECTES EDUCATIUS 
 
 

Missió del lloc de treball 
 
En dependència de la Cap del servei educatiu “LiceuAprèn” i de la Direcció del 
Departament Musical, Educatiu i Social, el Gran Teatre del Liceu cerca una persona 
amb la missió d’integrar-se a l’equip “LiceuAprèn” per desenvolupar projectes 
educatius vinculats a la programació d’espectacles i d’altres activitats del servei.  
 
 
Responsabilitats 
 

 Treballar de forma col·laborativa en la gestió dels projectes educatius de 
“LiceuAprèn”, participant en el procés de desenvolupament des de la idea, el 
disseny, la gestió i l’avaluació. 

 Atenció curosa i eficient dels diferents usuaris del servei: centres educatius, 
famílies... 

 Realització de tasques de producció 
 Col·laboració en estratègies i accions de comunicació 
 Col·laboració amb altres departaments del Liceu per a la gestió de les diferents 

accions i projectes. 
 Col·laboració amb altres institucions per a la coordinació i seguiment de 

diferents projectes d’interès mutu.  
 Participar en la gestió i seguiment de les diferents produccions i activitats 

promogudes des del “LiceuAprèn”. 
 Participació en el seguiment dels processos de creació de nous espectacles. 

 
 
Perfil i Requisits 
 

 Es valorarà la formació relacionada amb l’educació i la música.  
 Es valorarà l’experiència en l’àmbit educatiu, musical i artístic. 
 Es valoraran competències personals com l’empatia, la flexibilitat, la 

responsabilitat, l’interès per aprendre, la iniciativa, l’eficiència de gestió, la 
creativitat, les habilitats comunicatives. 

 Es considerarà el domini d’idiomes parlats i escrits: català, castellà i anglès 
 Es valorarà la condició acreditada de minusvàlua. 

 
 
El procés de selecció constarà de tres fases eliminatòries: 

1. Selecció de candidats en funció dels currículums. 
2. Desenvolupament escrit d’un supòsit pràctic  
3. Entrevista 

 
Data prevista de incorporació: Gener 2021. 
Recepció de C.V’s al Departament de Recursos Humans ò al correu electrònic 
selecciopersonal@liceubarcelona.cat  fins el 15 de Novembre de 2020. 
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