
    

 

 

OFERTA DE FEINA – RESPONSABLE TÈCNIC D’AUDIOVISUALS 

NOM DE L’EMPRESA So i Art Prat S.L. – Teatre L’Artesà del Prat de Llobregat 

PROJECTE 

L’Artesà és un projecte públic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
que aposta per construir ciutadania a través de les Arts en Viu, 
contribuint al desenvolupament personal i col·lectiu. 

L’Artesà és un espai viu i dinàmic amb activitats diverses al llarg del dia 
i els diferents espais dels que disposa. Ofereix un programa d’activitats 
i espectacles estable i continu al servei de totes les persones: 
espectadores, practicants, creadores i professionals. 

 
 

E-MAIL CONTACTE 

Fer referència a l’OFERTA RESPONSABLE AV 
teatrelartesa@elprat.cat 

WEB www.teatrelartesa.cat 

DATA (de publicació) 25 de juliol de 2022 

DESCRIPCIÓ 
DE L’OFERTA 

S'ofereix una plaça per treballar com a responsable tècnic 
d’audiovisuals al Teatre L'Artesà del Prat de Llobregat 

TERMINI DE PRESENTACIÓ CV Fins al 16 d’agost de 2022 a les 23:59h 

CÀRREC Responsable tècnic/a d’audiovisuals 

FUNCIONS 

 
1. Generals. 

Tindrà al seu càrrec tota la feina corresponent al: 
a. Muntatge, desmuntatge i realització dels espectacles. 
b. La correcta manipulació i manteniment dels elements 

materials de la seva secció i de la resta d’equips. 
c. Servir funcions de la programació a L’Artesà, el Modern i 

ocasionalment, a qualsevol espai que tingui activitat del 
Sistema d’Arts en Viu. 

d. El treball en equip i la seva organització juntament amb 
la coordinació tècnica serà una part fonamental de la 
seva activitat. 
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2. Específiques 

a. Negociar l'adaptació, planificació i execució del 
muntatge del projecte escènic, tenint cura dels 
condicionants artístics i de producció, mantenint la 
fidelitat del projecte. 

b. Elaborar la documentació tècnica del muntatge, assajos 
i funcions, amb l’ajut de l’eina informàtica, de les 
propostes locals. 

c. Dissenyar i acompanyar els processos creatius de les 
entitats locals des d'una visió pedagògica. 

d. Acollir i donar suport als processos de creació del 
projecte. 

e. Avaluar les activitats desenvolupades i proposar 
mesures per incrementar la seva eficàcia. 

f. Acomplir el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i altres 
activitats relacionades amb la seguretat dels 
treballadors, del públic i artistes i respectar les normes 
de seguretat, qualitat i medi ambient. 

 

TIPUS DE CONTRACTE Contracte indefinit 

DATA D’INCORPORACIÓ Setembre de 2022 

 
 

HORARI 

 
40 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a diumenge en torns 
variables i amb disposició els caps de setmana, festius i nocturns. 

 
SALARI ANUAL 

 

25.500€/bruts 

 LLOC DE TREBALL 
  Teatre L'Artesà - Carrer del Centre, 33 

  El Modern - Plaça de la Vila 

  08820 El Prat de Llobregat 

 

 

 

 

 

 

 



    

Requisits 

 
TITULACIÓ 

Titulació o coneixements adquirits en l’exercici de l’ofici, Estudis 
Tècnics Superiors en Arts Escèniques (especialitat Audiovisuals) o 
formació/experiència equivalent. 

EXPERIÈNCIA 3 anys d’experiència laboral 

  
 CONEIXEMENTS 

Suspensió d’equips (rigging) Control Qlab 

Electrònica i electricitat 

Xarxes informàtiques, streaming, videoconferències 

Videoprojectors i òptiques, equips de control audiovisual 

Microfonia, RF  

Interpretació de plànols MS Office a nivell d’usuari 

CAD 

IDIOMES Català i castellà (es valoraran altres idiomes) 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETÈNCIES 
TRANSVERSALS 

 
Resiliència, gestió de l’estrès i flexibilitat 

Capacitat per ajustar-se a situacions noves i canviants, acceptar 
positivament nous enfocaments i adaptar-se i treballar eficaçment en 
situacions diverses. 
 
Lideratge i treball en equip: Capacitat de coordinar i definir objectius, 

prioritats i tasques, deixant que l'equip treballi de manera independent, 
lliure i autònoma en un ambient de confiança 
 

Compromís amb l’organització: Conèixer i comprendre les 
característiques específiques del projecte i comprometre’s amb els seus 

objectius i valors per actuar d’acord amb ell. 
 
Orientació a resultats i millora: Tenir capacitat per treballar amb 
eficàcia i eficiència per assolir els resultats fixats i procurar la millora 
contínua. 

 
Visió global del projecte i les diverses activitats que es duen a terme pel 

teatre i el Sistema d’Arts en Viu de la ciutat. 
 

 


