
Convocatòria de 
plaça curs 2022-23  

 

 

       

Per cobrir una plaça docent al Grau en Comunicació Audiovisual de la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna 

Ref. 22-23PDI0029  
 
CONVOCATÒRIA DE PLAÇA DOCENT PER AL CURS 2022/2023 
 
1. GRAU O DEPARTAMENT CONVOCANT 
 
Grau en Comunicació Audiovisual 
 
2. ASSIGNATURA 
 
Nous Mitjans (3 ECTS). Segon curs. Segon semestre. Torn tarda 
 
Activitat docent: 
Dotar als/les estudiants de les competències necessàries (coneixements, habilitats i 
actituds) en relació als nous mitjans, oferint un panorama el més complet possible de les 
noves possibilitats comunicatives que ofereix la xarxa, a el temps que es descriuen els 
operadors més importants, les seves estratègies bàsiques, les eines que utilitzen i com 
els entorns tradicionals d'oci i cultura s'han anat transformant per l'acció d'aquests 
operadors. L'assignatura pretén traçar un mapa el més complet possible de les 
transformacions que ha anat patint l'entorn comunicatiu en els últims anys per l'impacte 
de les noves formes de comunicació. 
 
 
3. REQUISITS I CRITERIS DE SELECCIÓ 
 
Condicions imprescindibles: 

– Graduat/da o llicenciat/da en la branca de la comunicació o de les ciències 
socials 

– Experiència docent universitària 
– Nivell C de català acreditable  

 
Condicions a valorar: 

– Doctor/a en la branca de la comunicació o de les ciències socials 
– Experiència docent en l'àrea de en l’àrea de l’estratègia, la creativitat i/o la 

innovació. 
– Professional de la comunicació 
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4. MODALITAT CONTRACTUAL 

 

S’adequarà a l’establert en el Conveni vigent de la Fundació Blanquerna 

 
5. SELECCIÓ DE CANDIDATS 

 

El Comitè de selecció de la plaça convocada tindrà en compte els criteris especificats al 
punt 3 de la convocatòria per establir les candidatures que passaran a la fase 
d’entrevistes. Les persones interessades seran informades en tot moment de l’estat del 
procediment de selecció. El procediment de selecció de PDI es realitzarà d’acord amb 
els protocols de qualitat establerts al centre 

 
6. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

 

La resolució final d’adjudicació es coneixerà en el termini de 10 dies hàbils des del 
tancament de la convocatòria, i es comunicarà a les persones candidates que hagin 
estat entrevistades l’ordre de prelació establert. La candidatura finalment escollida haurà 
de confirmar per escrit, en un termini màxim de 5 dies, l’acceptació de la plaça 
assignada 

 
       Data 28 de novembre de 2022

 

Les persones interessades poden fer arribar el seu curriculum, a l’atenció de la 
coordinació del Grau, Dr. Lluís Anyó (LluisAS@blanquerna.url.edu) amb copia a 
deganatfcri@blanquerna.url.edu, abans del 6 de desembre de 2022, indicant la 
referencia “ 22-23PDI0029”

 


