
Procés de selecció antropòlegs/antropòlogues    
 
Descripció del projecte 
Des de l'Institut d'Estudis Penedesencs amb el suport de la Generalitat, la Diputació de Barcelona 
i l'Institut Ramon Muntaner s'ha iniciat el projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial 
(PCI) del Penedès.  
 
Àmbit territorial  
Les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i part meridional de l'Anoia.  
 
Selecció i borsa d'investigadors 
3 o 4 antropòlegs/gues. Les persones no seleccionades podran passar a formar part de la borsa 
d'investigadors ja que el projecte tindrà continuïtat els anys 2017 i 2018. 
 
Duració del treball  
Octubre a desembre de 2016  
 
Tasques a desenvolupar 

o Es realitzarà una part del treball de camp dels elements del patrimoni cultural immaterial 
que els seran encarregats per tal de complimentar les fitxes de catalogació del patrimoni 
cultural immaterial,  utilitzant el gestor de continguts Drupal.  

o Documentació i buidatges bibliogràfics i documentals. 
o Fitxes de catalogació i inventari. 
o Reportatges gràfics. 

 
Requisits necessaris 
 
A nivell formatiu 
Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural o Grau en Antropologia 
 
Idiomes 
- Nivell C de Català 
- Castellà 
 
Competències informàtiques 
Domini d’eines informàtiques a nivell d’usuari (Pack Office, Internet, Xarxes socials...), i 
coneixement de sistemes de documentació i catalogació d’informació vinculada amb el patrimoni 
cultural. 
 
D’altres 
Carnet de conduir i tenir un vehicle disponible. 
 
Aspectes a valorar 

o Experiència en projectes de patrimoni cultural (especialització professional) 
o Capacitat d’ordenació i coneixement de mètodes de tractament de la informació derivada 

del procés del treball de camp 
o Capacitat d’anàlisi i d’interpretació social i cultural de la informació  derivada del treball de 

camp 
o Participació en projectes vinculats amb el patrimoni cultural del Penedès. 
o Disponibilitat horària 

 
Termini per a la presentació de currículums 
S’acceptaran currículums fins el dia 11 de setembre de 2016. 
 
Els currículums s’hauran de lliurar en format electrònic a la següent adreça:  
secretaria@iepenedesencs.org 
 
 
 


