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DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ 

 
CODI: COM_01_FILM 
 
Responsable: Glòria Vidal 
Lloc a cobrir: Filmmaker 
Dedicació: 20h / setmana 
Horari: flexible 
Calendari: tot el curs, possibilitat de caps de setmana.  
Modalitat: presencial, en línia. Caldrà desplaçar-se per cobrir diferents actes. 
Tasques: 

- Gravar i muntar peces audiovisuals per a xarxes socials 
- Assistència al departament per a altres tipus de peces audiovisuals 
- Proposar i crear peces de comunicació 
- Assistència continguts xarxes socials 
- Documentació fotos i vídeos del departament 

Requisits: persona creativa, organitzada i responsable. A valorar carnet de conduir.  
 
 
CODI: COM_02_FILM 
 
Responsable: Glòria Vidal 
Lloc a cobrir: Filmmaker 
Dedicació: 10h / setmana 
Horari: flexible 
Calendari: tot el curs, possibilitat de caps de setmana. 
Modalitat: presencial, en línia. Caldrà desplaçar-se per cobrir diferents actes. 
Tasques: 

- Gravar i muntar peces audiovisuals per a xarxes socials 
- Assistència al departament per a altres tipus de peces audiovisuals 
- Proposar i crear peces de comunicació 
- Assistència continguts xarxes socials 
- Documentació fotos i vídeos del departament 

Requisits: persona creativa, organitzada i responsable. A valorar carnet de conduir.  
 
 

 

 

 



 
 

 

CODI: COM_03_FILMGRAF 
 
Responsable: Glòria Vidal 
Lloc a cobrir: Filmmaker Gràfic 
Dedicació: 20h / setmana 
Horari: flexible 
Calendari: tot el curs, possibilitat de caps de setmana. 
Modalitat: presencial, en línia. Caldrà desplaçar-se per cobrir diferents actes. 
Tasques: 

- Gravar i muntar peces audiovisuals per a xarxes socials 
- Proposar i crear peces de comunicació 
- Assistència continguts xarxes socials 
- Suport en tasques de disseny gràfic: maquetació (diplomes, pdfs informatius), disseny i 

desenvolupament de peces de comunicació entre d’altres. 
- Motion graphics: creació de peces animades per a xarxes socials, carteles vídeos... 
- Fotografia: retoc fotogràfic  

Requisits: persona creativa, organitzada i responsable. Coneixements de Photoshop, InDesign, Figma, 
After Effects, Motion Graphics. A valorar carnet de conduir. 
 
 
 
CODI: COM_04_DAT 
 
Responsable: Glòria Vidal 
Lloc a cobrir: Data manager - Gestor de contingut 
Dedicació: 20h / setmana 
Horari: flexible 
Calendari: tot el curs 
Modalitat: presencial. Possibilitat de teletreball.  
Tasques: 

- Recerca de festivals, concursos, convocatòries, etc. d’interès per a la comunitat ESCAC i gestió i 
manteniment d’aquest apartat web. 

- Gestió i supervisió del perfil d’Instagram ESCAC Match de col·laboracions entre pràctiques. 
- Actualització i manteniment de la bbdd alumni – produccions i del seu apartat web.  

 

Requisits:  Persona meticulosa, ordenada i discreta. Bon nivell de redacció. Coneixement de 
Wordpress a valorar. 

 
 
 


