
 
 
OFERTA PROFESSOR/A CITM_UPC_2020_Videojocs 
 
El centre:  
 
El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) és un centre universitari líder 
en formació, recerca i innovació capdavantera en animació i art digital, tecnologies 
multimèdia i videojocs, adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  
 
Al CITM s'imparteixen els títols oficials de grau en Disseny, Animació i Art Digital, el grau 
en Multimèdia i el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs amb docència en 
català, castellà i anglès. El centre té forts vincles amb empreses del sector digital líders i 
amb l’ecosistema audiovisual i digital de Terrassa i Barcelona, així com relació amb la 
resta de departaments i centres de la UPC.  
 
El teu perfil:  
 
Doctor/a amb experiència docent i investigadora universitària en algun dels àmbits del 
centre: la comunicació digital, la creació multimèdia, Internet, cultura digital, l’animació, 
l’art digital o els videojocs. S’accepten també candidats/es que estiguin realitzant el 
doctorat, o bé que tinguin una experiència professional destacable en els àmbits del 
centre.   
 
Qualitats específiques de l’oferta: 

• Perfil acadèmic i/o professional centrat en la història i l’anàlisi teòric dels 
videojocs; o en el disseny, programació i desenvolupament de videojocs.  

• Experiència investigadora en àmbits dels Game Studies com l’alfabetització 
mediàtica, videojocs i educació, nous models de negoci, narratologia, eSports, 
joves i videojocs, game design, cultura fan, serious games, gènere i videojocs.  

 

Qualitats genèriques: 

• Experiència docent universitària amb una aproximació integradora de la teoria i 
la pràctica.  

• Experiència en el disseny, realització, producció o desenvolupament tècnic de 
productes digitals interactius o audiovisuals.  

• Experiència investigadora demostrable en publicacions i/ participació en 
projectes d’investigació o transferència, independents o competitius.  

• Capacitat d’anàlisi crític dels mitjans de comunicació, de la creació i l’art digital, 
de la societat de la informació.  

• Capacitat de lideratge de projectes de recerca, transferència i d’innovació 
docent. 

• Capacitat de mentoratge i de dur a terme la docència fent ús de metodologies 
innovadores.  

• Capacitat de treball en equip i de lideratge d’àmbits de coordinació.  



 
 
 
Que oferim:  
 

• Plaça de professor/a a temps complet permanent, en categoria de salari segons 
titulacions, experiència professional i acreditacions (AQU/ANECA).  

• Plaça de professor/a visitant de fins a 3 anys en categoria de salari segons 
titulacions, experiència professional i acreditacions (AQU/ANECA).  

 
El professorat propi del CITM és responsable d’assignatures de Grau, coordina alguna 
àrea de gestió, lidera i participa en projectes de recerca, innovació docent i 
transferència. El professorat propi desenvolupa la seva activitat a temps complet (37,5h 
la setmana).  
 
Termini de la convocatòria: 8 de juny de 2020. Incorporació immediata o per començar 
el 01/09/2020. 
 
Presenta la teva candidatura: Envia el teu currículum – en format lliure - i de manera 
opcional, però recomanable, una o dues cartes de recomanació a la següent adreça 
recursos.humans@fpc.upc.edu a partir d’avui (19 de maig de 2020) i fins el 8 de juny de 
2020.   
 
Per a qualsevol consulta acadèmica sobre aquesta oferta contacta al Director acadèmic 
del CITM, el Dr. Carles Sora, a la direcció carles.sora@citm.upc.edu o bé per telèfon al 
+34 673613641.  
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