
Agrupació Musical Xarançaina  

CONVOCATÒRIA PER A LA PLAÇA DE DIRECCIÓ MUSICAL DE 

L’AGRUPACIÓ MUSICAL XARANÇAINA 
 

Es valoraran els següents mèrits en la selecció del candidat/a: 

 

• Estar en possessió de titulació de música, en qualsevol especialitat. Es valorarà 

positivament la experiència prèvia en la música tradicional de dolçaina i percussió. 

• Tindre formació específica en direcció. 

• Experiència prèvia dirigint qualsevol tipus d’agrupació. 

 

La plaça de director/a musical de l’A.M. Xarançaina té les següents característiques: 

 

• Els assajos grupals son una vegada a la setmana, generalment en dimarts. En cas de ser 

necessari, es podria afegir un segon dia d’assaig (habitualment divendres o diumenge).  

• Al igual que la major part de les agrupacions de dolçaina i percussió, Xarançaina fa actes 

regulars al llarg de tot l’any, especialment a l’època d’estiu. 

• Les tasques del director/a musical son: 

o Direcció artística de l’agrupació. 

o Direcció de l’assaig setmanal. 

o Direcció d’un mínim de 3 concerts anuals. La Junta Directiva es reserva el dret de 

modificar aquesta programació de concerts, previ acord amb el director/a musical.  

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: 

 

1. El període de presentació de candidatures estarà obert fins al 31 de Gener de 2022. 

2. La Junta Directiva de l’agrupació farà una tria d’aquells que més s’ajusten a les 

necessitats de l’agrupació. 

3. La Junta Directiva es reserva el dret a demanar una proposta de projecte musical de 

concert als candidats millor valorats. 

4. Les persones pre-seleccionades participaran en una entrevista presencial amb els 

components de la Junta Directiva. 

5. Les i els participants que superen la fase de l’entrevista passaran a la següent fase. En 

aquest moment serà el conjunt dels músics que conformen l’agrupació qui emetrà una 

decisió final consensuada després de que els candidats participen en almenys un assaig 

amb l’agrupació. El programa d’aquest assaig serà decisió de la Junta Directiva de 

Xarançaina, i serà proporcionat amb suficient anterioritat als candidats/tes.  

6. Es requerirà que un mínim de 2 terços dels músics recolzen la candidatura 

seleccionada. 

7. Es contactarà de forma individual amb els candidats per informar puntualment de les 

decisions preses en aquest procediment. 

8. La decisió final es farà pública també en les xarxes socials de Xarançaina. 

9. L’Agrupació Musical Xarançaina es reserva el dret de no seleccionar ningun candidat si 

considera que cap de les candidatures compleix els requisits mínims. 

 

Poden enviar el seu C.V. a xaransaina@gmail.com. Per a més informació, podeu contactar 

amb 676084414 (Sara) i 676441765 (Alberto R.). 
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