El Gran Teatre del Liceu SELECCIONA
CAP del SERVEI EDUCATIU
Missió del lloc de treball
En dependència de la Direcció del Departament Musical del Gran Teatre del Liceu dissenyarà,
organitzarà i gestionarà el Serveis Educatiu del Teatre amb l’objectiu de fer arribar a
tota la ciutadania i els seus més diversos col·lectius, sense cap limitació i amb voluntat
inclusiva, tota l'activitat pròpia del Teatre.
Responsabilitats
Ø Analitzar les polítiques i les necessitats educatives, tant del nostre entorn més proper,
com dels equipaments de referència a nivell internacional.
Ø Analitzar les actuals polítiques educatives vigents a la Institució i la seva coherència
amb els objectius estratègics del teatre, de present i futur, en aquest sentit.
Ø En virtut d’aquests anàlisi, dissenyarà les polítiques educatives a desenvolupar, les
accions a dur a terme i la metodologia procedent, programant, -en coordinació amb el
departament artístic i l’àrea social- els nous espectacles educatius, el Petit Liceu, els
Tallers i les guies i els recursos pedagògics que se’n derivin.
Ø Les accions a desenvolupar dins les polítiques educatives del Teatre tindran un abast
global, no centrant-se només en ensenyaments reglats, ni en col·lectius concrets,
buscant que siguin inclusives i sense cap limitació per raó social, de vulnerabilitat
personal, de gènere, d’edat i geogràfica.
Ø Promoure la coherència i transversalitat de les polítiques educatives a totes les
activitats que s’escaigui, promogudes al Teatre.
Ø Organitzar els procediments interdisciplinaris i transversals per a tota l’organització a fi i
efecte d’assolir els reptes plantejats.
Ø Gestionar els recursos humans, econòmics i materials per donar compliment als
objectius aprovats
Perfil i Requisits
ü
ü
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Formació relacionada amb l’educació.
Formació vinculada amb la didàctica musical.
Experiència provada en l’àmbit educatiu, musical.
Es valorarà la participació en projectes educatius en equipaments culturals.
Experiència en gestió d’equips
Habilitats relacionals
Es valorarà la condició acreditada de minusvàlua.

Data prevista de incorporació: Setembre 2019.

Recepció de C.V’s al Departament de Recursos Humans
selecciopersonal@liceubarcelona.cat fins el 20 d’ abril de 2019.
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