Convocatòria de places

Societat Musical La Lira Ampostina
Convocatòria de places de professorat
L’Escola i Centre Professional de Música La Lira Ampostina publica la present convocatòria
per ocupar les places de les següents especialitats:
●
●
●
●
●
●
●

Violí
Contrabaix
Llenguatge musical de grau elemental i d’adults
Direcció de la banda de grau elemental
Direcció de l’orquestra de corda
Acompanyament de piano per a grau elemental i professional
Cant coral per a grau professional

Així mateix s’obre de forma permanent la borsa de professorat de La Lira Ampostina per a
totes les especialitats, de cara a cobrir qualsevol necessitat que pugui ocórrer durant el
curs.
Les persones aspirants hauran d’estar en possessió de la titulació necessària de
l’especialitat.
Es valorarà la formació addicional en altres especialitats, metodologies aplicades a
l’ensenyament-aprenentatge de la música i l’experiència demostrable.
Els currículums de les i dels aspirants es poden enviar a borsa@laliraampostina.com,
acompanyats del full de consentiment de tractament de dades personals que acompanya
aquesta convocatòria. Qualsevol informació addicional que es necessiti es pot consultar
per correu electrònic a la mateixa adreça de correu.
Les persones que no siguin seleccionades, però que compleixin els requeriments, passaran
a formar part de la borsa de treball de La Lira Ampostina per a futures convocatòries.
Amposta, 6 d’agost de 2019
Manel Zaera
President
Societat Musical La Lira Ampostina
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Societat Musical La Lira Ampostina
Consentiment explícit de tractament de dades per a aspirants a ocupar una
plaça de professora/r de La Lira Ampostina
Dono el consentiment explícit al tractament de les meves dades i la seva actualització a la
SOCIETAT MUSICAL LA LIRA AMPOSTINA, amb CIF número G43027036.
Responsable del tractament: SOCIETAT MUSICAL LA LIRA AMPOSTINA, amb CIF número
G43027036.
Finalitat: gestió de la Societat, formació d’una borsa de treball, comunicació de properes
convocatòries de feina i proporcionar informació de les activitats que realitza La Lira
Ampostina.
Legitimació: consentiment explícit.
Destinataris: la SOCIETAT MUSICAL LA LIRA AMPOSTINA cedirà les vostres a dades a altres
administracions públiques que ho requereixin per justificar les activitats de la Societat.
També se cediran les vostres dades a les empreses que ofereixen els serveis professionals
necessaris per a la vostra incorporació a la plantilla de l’Entitat, quant a contractació i
prevenció de riscos laborals.
Drets: en qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió
i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al tractament, així com retirar el
consentiment prestat.
Cessió: la SOCIETAT MUSICAL LA LIRA AMPOSTINA cedirà les vostres dades a l’Agència
Tributària a les administracions públiques que ho requereixin per justificar les activitats de
la Societat. També se cediran les vostres dades a les empreses que ofereixen els serveis
professionals necessaris per a la vostra incorporació a la plantilla de l’Entitat, quant a
contractació i prevenció de riscos laborals.
Nom i cognoms:
Signatura:
Dono el consentiment:
SÍ
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