ACTA – INFORME DE SELECCIÓ D’UNA BORSA DE MODEL DE DIBUIX AL NATURAL DE
LA FARINERA (Fundació Educació i Art).
En data 23 de setembre de 2021, es reuneix el tribunal qualificador format per la
presidenta Helena Tañà (Vic Ocupació), la secretària Cinta Costa (Vic Ocupació) i el
vocal Miquel Bigas (Director de la Farinera).
L’oferta, ha estat publicada a la borsa de treball de la Xarxa Xaloc amb el número
314072 (del 17 al 22 de setembre), amb una descripció de les diverses tasques a
realitzar i els requisits per a participar a la selecció:
• Descripció tasques: Exercir de model durant les sessions del curs de dibuix de
model natural. Posar nu/a davant els alumnes mentre realitzant els dibuixos
• Les competències transversals: Capacitat de mantenir-se estàtic en les
posicions acordades. Capacitat d'expressió corporal per adoptar les posicions.
• Les condicions: sessions d’una hora i mitja setmanals
• Experiència: es valora experiència en l’àmbit artístic
• Formació: es valora formació en l’àmbit artístic
Criteris d’avaluació
Formació: 1 punt per formació reglada relacionada en l’àmbit artístic
Experiència: 1 punt per qualsevol experiència relacionada en l’àmbit artístic
Entrevista: 2 punts (motivació per la feina, situació crítica)
Resultat del procés de selecció
3 candidats/es han participar del procés de selecció.
Les persones que tenen un puntuació mínima de 2,5 punts, superen el procés de
selecció. L’ordre de classificació es farà en funció de la puntuació del procés de
selecció.
Llistat d’admesos/es - Exclosos/es:
Nom i cognoms

Formació

SORIA RAMOS, LAIA
VELASQUEZ, LORENA
DOMINGUEZ MESQUIDA,
IAN

1
1
0,5

Experiència
1
0
1

Entrevista

TOTAL

2
1,5
1,25

4
2,5
2,75

Es determina que aquesta borsa serà vigent durant 2 anys a partir de la data de
signatura d’aquesta acta.
Presidenta

Vocal
Firmado

Helena Tañà digitalmente por
Tañà Mola Mola - DNI Helena
DNI 33931579R
33931579R (TCAT)
Fecha: 2021.09.30
(TCAT)
09:42:13 +02'00'

Digitally signed
MIQUEL
by MIQUEL
BIGAS
BIGAS TAÑA TAÑA - DNI DNI 33951505D
Date: 2021.09.29
33951505D 14:54:37 +02'00'

Secretària
Cinta Costa Firmado
digitalmente por
Costa Oliva Oliva - DNI Cinta
DNI 77108168R
77108168R (TCAT)
Fecha: 2021.09.30
(TCAT)
09:45:46 +02'00'
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