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LLOC EN EL QUAL S’INSCRIU / PUESTO EN EL QUE SE INSCRIBE:             Elija un elemento. 

A DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT/ DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

COGNOMS / APELLIDOS 

 

NOM/ NOMBRE 

 

NIF 

 

B MÈRITS FORMATIUS (MÀXIM 20 PUNTS) 
MÉRITOS FORMATIVOS (MÁXIMO 20 PUNTOS) 

 
 
B.1 Titulació Acadèmica / Titulación Académica 
 
Estar en possessió d’una titulació acadèmica de superior nivell a l’exigit per al desenvolupament del lloc que tinga relació amb l’activitat a realizar (BTE 
0219 Audiovisuals: Exclusivament titulacions tècniques de so o d’imatge i so) 
Estar en posesión de una titulación académica de superior nivel al exigido para el desempeño del puesto que tenga relación con la actividad a  
desarrollar (BTE 0219 Audiovisuales: Exclusivamente titulaciones técnicas de sonido o de imagen y sonido) 
 

Indicació Titulació / Indicación Titulación:  

 
 

Puntuació / Puntuación: 0 
 
 

B.2 Cursos de formació i perfeccionament / Cursos de formación y perfeccionamiento (1) 
 
Cursos específics relacionats amb el desenvolupament propi del lloc d’una duració mínima de 8 hores lectives: 

* Audiovisuals: Cursos específics relacionats amb el desenvolupament propi del lloc d’àudio, d’una duració mínima de 8 hores lectives (cursos               
de software d’edició d’àudio, mastering, mescla en directe, microfonia, electroacústica, gestió i administració de xarxes informàtiques, 
electrònica, edició digital d’àudio, etc.) 
* Logística:  Cursos específics relacionats amb el desenvolupament propi del lloc d’una duració mínima de 8 hores lectives (prevenció de riscs, 
màquines d’elevació ponts  grua, plataformes elevadores, càrregues i descàrregues, etc.) 
* Mecànica Escènica:  Cursos específics relacionats amb el desenvolupament  propi del lloc d’una duració mínima de 8 hores lectives (cursos 
de sistemes de control mecànic per  software (sistemes de control BBH Intecon; Waagner Birò), plataformes elevadores, treball en altura,  
mètodes de suspensió de càrregues, tècniques de treballs en altura etc.) 
* Atrezzo:  Cursos específics relacionats amb el desenvolupament propi del lloc d’una duració mínima de 8 hores lectives. 
 

Cursos específicos relacionados con el desempeño propio del puesto de audio, de una duración mínima de 8 horas lectivas (cursos de software de edición de audio, 
mastering, mezcla en directo, microfonía, electroacústica, gestión y administración de redes informáticas, electrónica, edición digital de audio, etc.) 

* Audiovisuales: Cursos específicos relacionados con el desempeño propio del puesto de audio, de una duración mínima de 8 horas lectivas (cursos de software 
de edición de audio, mastering, mezcla en directo, microfonía, electroacústica, gestión y administración de redes informáticas, electrónica, edición digital de 
audio, etc.) 
* Logística: Cursos específicos relacionados con el desempeño propio del puesto de una duración mínima de 8 horas lectivas (prevención de riesgos, máquinas 
de elevación puentes grúa, plataformas elevadoras, cargas y descargas etc.) 
* Mecánica Escénica: Cursos específicos relacionados con el desempeño  
propio del puesto de una duración mínima de 8 horas lectivas (cursos de sistemas de control mecánico por software (sistemas de control BBH Intecon; Waagner 
Birò), plataformas elevadoras, trabajo en altura, métodos de suspensión de cargas, técnicas de trabajos en altura etc.). 
* Utilería: Cursos específicos relacionados con el desempeño propio del puesto de una duración mínima de 8 horas lectivas 

 
 
 

Curs / Curso Nº Hores / Horas Puntuació / Puntuación 
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Acreditació curs específic Sistemes de control BBH Intecon; Waagner Birò * 
Acreditación curso específico Sistemas de control BBH Intecon; Waagner Birò  
 

      

* Curs aplicable soles per a la borsa de Mecànica Escènica 
   Curso aplicable solo para la bolsa de Mecánica Escéncia  

 
 

 

B.3 Idiomes / Idiomas (2) 
 

Nivell Valencià Anglés Italià 

Nivell Valenciano Inglés Italiano 

A1                
A2                
B1                
B2                
C1                
C2                

 
 

C MÈRITS PROFESSIONALS (MÀXIM 20 PUNTS) 
MÉRITOS PROFESIONALES (MÁXIMO 20 PUNTOS) 

 
C.1 Temps de servei efectiu prestat en LES ARTS en llocs iguals o similars / Tiempo de servicio efectivo prestado en LES ARTS en 
puestos iguales o similares (3) 
 

 Nº Mesos / Nº 
Meses 

Puntuació / 
Puntuación 

0,5 Per cada mes complet treballat en LES ARTS en llocs iguales o similars  
0,5 Por cada mes completo trabajado en LES ARTS en puestos iguales o similares  

  

0,40 Per cada mes complet treballat en altres teatres lírics en llocs iguales o similars  
0,40 Por cada mes completo trabajado en otros teatros líricos en puestos iguales o similares  

  

0,25 Per cada mes complet treballat en altres entitats en llocs iguals o similars  
0,25 Por cada mes completo trabajado en otras entidades en puestos iguales o similares  

  

 
C.2 Pràctiques en empresa / Prácticas en empresa (4) 
 
Realització de pràctiques en empresa, no laborals, com a Elija un elemento.o similar, amb una duració no inferior a 180 hores, dins del programa 
formatiu establit.  
Realización de prácticas en empresa, no laborales, como Elija un elemento. o similar, con una duración no inferior a 180 horas, dentro del programa de formativo 
establecido.  
 

                       Puntuació / Puntuación: Elija un elemento. 
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 (1) L'acreditació de la realització de cursos es farà mitjançant la presentació del diploma o certificació de l'entitat que l'ha impartit, on 
s’indique el nombre d'hores lectives. En cas contrari, no es tindrà en consideració el curs que es pretenga puntuar. No es consideraran 
com a curs les matèries que en aquest sentit s’hagen pogut realitzar amb els estudis de la titulació que es presente tant per a ser 
admés/a al procés com per titulació superior a l’exigida.  
(2) L'acreditació del nivell d'idioma valencià serà mitjançant la presentació dels certificats expedits per la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià o organisme homologat per aquesta. Es consideraran aquests certificats o els equivalents que es puguen 
generar en futures normatives.  
L'acreditació de l'idioma anglés i/o italià es farà mitjançant l'aportació de títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials 
d'idiomes, per les Universitats Espanyoles que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües 
d'Educació Superior (ACLES), així com tots aquells reflectits a l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix 
un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres, tenint en compte les seues modificacions posteriors per ordre 
de la conselleria competent en matèria d'educació.  
En cas de presentar certificació en diversos nivells d'un mateix idioma, només puntuarà el nivell més alt acreditat.  
(3) L’acreditació del temps efectiu treballat es realitzarà mitjançant la presentació d’un certificat de vida laboral expedit per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. Per tal de saber si els serveis s’han prestat en llocs amb les mateixes funcions o similars, 
s’haurà d’aportar certificat de l’empresa o contracte/s de treball que contemplen el temps treballat, la categoria i/o grup professional i 
una descripció de les funcions realitzades. No serà necessari presentar certificat pel que fa als serveis prestats en LES ARTS.  
(4) L’acreditació de les pràctiques es realitzarà mitjançant el certificat de la institució formativa reglada corresponent, el qual indicarà 
clarament el nombre d’hores realitzades, o bé certificat de l’empresa on es van realitzar o document oficial i formal que les acredite. 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES. La informació requerida és necessària per a gestionar la seua sol.licitud i participar en la borsa convocada. Si no facilita la mateixa no podrem atendre i gestionar la seua sol.licitud. Les dades personals 
facilitats seran tractats i podran incorporar‐se als fitxers la titularitat i responsabilitat de les quals sobre el seu tractament l'ostenta la Fundació Palau de les Arts “Reina Sofia” (LES ARTS) amb la finalitat de gestionar la dita borsa, 
en l'ámbit de les funcions que té atribuïdes i en àmbit de les seues competències, i gestionar la seua participació en la mateixa, basant‐se en la seua pròpia sol.licitud i consentiment. Les dades seran tractats durant els terminis 
legalment establits i serán conservats durant la gestió de la borsa, fins a la seua finalització, sent suprimits una vegada acabada la mateixa o quan sol.licite la seua baixa a excepció d'aquells que legal o contractualment siga 
necessari conservar. L'ompliment, firma i presentació de la seua sol.licitud i documentació adjunta, confirma el seu consentiment i autorització per a la seua participació borsa, així com per al registre i tractament de les seus 
dades, la seua inclusió en els fitxers precitats, i l'enviament/recepció de comunicacions electròniques o postals per part de LES ARTS amb informació relacinada amb la borsa en què ha sol.licitat participar. En qualsevol momento 
podrà desistir de la seua sol.licitud i revocar qualsevol consentiment atorgat per al tractament de les seues dades personals, sempre que això siga viable legal o contractualment, sense que això afecte la licitud del tractament 
basat en el seu consentiment previ a la sea retirada, així com exercir els drets legalment reconeguts sobre les seus dades personals, entre altres, els drets d'accés, rectificació i, si és el cas, supressió, limitació del tractament, 
portabilitat o oposició, per mitjà de la presentació de la seua sol.licitud junt amb una còpia de la seua DNI o document equivalent que acredite la seua identitat a la direcció electrònica indicada a continuació o a la següent 
adreça postal: LES ARTS, Av. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina) n.º 1 ∙ 46013 CP 46013 València (Espanya). I això sense prejuí dels drets que li assistisquen per a formular qualsevol reclamacióen defensa dels 
seus drets i interessos davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si desitja més informació respecte d'això, formular qualsevol sol.licitud o reclamació en esta matèria, por fer‐ho a través de la següent direcció 
"lopd@lesarts.com". 
 
PROTECCIÓN DE DATOS. La información requerida es necesaria para gestionar su solicitud y participar en la bolsa convocada. Si no facilita la misma no podremos atender y gestionar su solicitud. Los datos personales facilitados 
serán tratados y podrán incorporarse a los ficheros cuya titularidad y responsabilidad sobre su tratamiento la ostenta la Fundación Palau de les Arts “Reina Sofía” (LES ARTS), con la finalidad de gestionar dicha bolsa, en el ámbito 
de las funciones que tiene atribuidas y en ámbito de sus competencias, y gestionar su participación en la misma, en base a su propia solicitud y consentimiento. Los datos serán tratados durante los plazos legalmente establecidos 
y serán conservados durante la gestión de la bolsa hasta su finalización, siendo suprimidos una vez terminada la misma o cuando solicite su baja a excepción de aquellos que legal o contractualmente sea necesario conservar. La 
cumplimentación, firma y presentación de su solicitud y documentación adjunta, confirma su consentimiento y autorización para su participación en esta bolsa, así como para el registro y tratamiento de sus datos, su inclusión 
en los ficheros precitados, y el envío/recepción de comunicaciones electrónicas o postales por parte de LES ARTS con información relacionada con la bolsa en la que ha solicitado participar. En cualquier momento podrá desistir 
de su solicitud y revocar cualquier consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, siempre que ello sea viable legal o contractualmente, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en su 
consentimiento previo a su retirada, así como ejercer los derechos legalmente reconocidos sobre sus datos personales, entre otros, los derechos de acceso, rectificación y, en su caso, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad u oposición, mediante la presentación de su solicitud junto con una copia de su DNI o documento equivalente que acredite su identidad a la dirección electrónica indicada a continuación 
o a la siguiente dirección postal: LES ARTS, Av. del Profesor López Piñero (Historiador de la Medicina) n.º 1 – Valencia, CP 46013 Valencia (España). Y ello sin perjuicio de los derechos que le asistan para formular cualquier 
reclamación en defensa de sus derechos e intereses ante la Agencia Española de Protección de Datos. Si desea más información al respecto o formular cualquier solicitud o reclamación en esta materia, puede hacerlo a través 
de la siguiente dirección “lopd@lesarts.com”. 

 Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 

Firma:  
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