
DENOMINACIÓ DEL 

LLOC

FUNCIONS DELS LLOCS REQUISITS MÈRITS  EQUIVALÈNCIES DE 

CATEGORIES PER ÀREES

ANALISTA 

PROGRAMADOR/A

Analitzar i desenvolupar software, recollir les 

necessitats concretes de l’usuari, fer anàlisi 

funcional i tècnica, dissenyar i executar 

proves, elaborar i documentar codis aplicant 

estàndard i metodologies de 

desenvolupament.

Control i supervisió de les aplicacions 

informàtiques de la plataforma.

Solucionar incidències

Llicenciatura en Informàtica o Enginyeria en 

Informàtica o equivalents, o bé, títol 

universitari oficial de grau que es 

corresponga amb les àrees professionals o 

funcionals de les llicenciatures o enginyeries 

assenyalades

Valencià: B1

ANALISTA 

PROGRAMADOR / 

PROGRAMADOR -A

ANALISTA SOCIAL 

MEDIA

Anàlisi de les tendències dels usuaris a 

través dels mitjans socials, xarxes socials i 

comunitats virtuals (entorn Social Mèdia).

Elaborar informes sobre diversos perfils i 

proposa millores per dissenyar i orientar 

programes i continguts dels mitjans de la 

SMC.

Analitzar la reputació on line

Títol universitari de llicenciatura, enginyeria, 

arquitectura o equivalent, o bé, títol 

universitari oficial de grau.

Valencià C1

Anglés C1

Formació en Social Media, 

Màrqueting digital, Analítica web, 

Xarxes Socials o equivalents, 

acreditada mitjançant titulació 

universitària oficial o pròpia.

SENSE EQUIVALÈNCIA

ASSESSOR/A 

MUSICAL

Assessorar els mitjans de comunicació en 

les sintonies que cal usar en la programació. 

Mantindre actualitzada la discoteca dels 

mitjans i assessorar en les compres 

musicals. Ajudar a buscar les músiques dels 

programes que ho requerisquen. Aconsellar 

sobre la programació musical.

Títol universitari de llicenciatura, enginyeria, 

arquitectura o equivalent, o bé, títol 

universitari oficial de grau.

Valencià C1

Títol de grau professional en 

música.; màster en temes 

relacionats amb la música i/o 

cultura; experiència en la 

comunicació de continguts 

musicals; articles o crítiques en 

mitjans de comunicació o 

publicacions especialitzades; 

experiència en l'organització 

d'activitats musicals (festivals, 

conferències, cursos, etc ); 

experiència com a músic/a.

EXPERT/A MUSICAL

EQUIVALÈNCIES ENTRE LES CATEGORIES PROFESSIONALS DE L'ANTIGA RTVV I À PUNT. NEGOCIAT ENTRE LA DIRECCIÓ DE LA CVMC I LA SMC I ELS SINDICATS 

MAJORITARIS DEL SECTOR PÚBLIC



ASSESSOR/A 

LINGÜISTA

Donar l’aprovació final en el procés 

d’enregistrament dels programes de 

qualsevol gènere.

Corregir els textos per a ser emesos en 

qualsevol dels mitjans de la Societat.

Orientar, assessorar i corregir l’expressió 

oral. Vetllen per la bondat comunicativa del 

producte a emetre.

Controlar el compliment del llibre d’estil de la 

Corporació.

Proposar iniciatives que milloren el nivell 

d’ús de la llengua i la comunicació en tota la 

programació

Llicenciatura en Filologia catalana, o llengua 

i literatura catalana o traducció i interpretació 

amb la titulació del C2 de Valencià o 

equivalents, o bé, títol universitari oficial de 

grau que , d’acord amb els plans d’estudi 

vigents, es corresponga amb les arees 

professionals o funcional de les 

llicenciatures assenyalades.

ASSESSOR-A LINGÜISTA/ 

LINGÜISTA,  TÈCNIC-A 

LINGÜISTA

DOCUMENTALISTA Planificar, coordinar i gestionar els fons 

documentals audiovisuals, sonors i textuals 

generats per l’empresa. Registrar, 

seleccionar, catalogar, indexar i difondre 

aquests materials amb diversitat de suports i 

formats. Analitzar i dissenyar els sistemes 

de gestió de contingut multimèdia i bases de 

dades. Migració dels fitxers audiovisuals, 

sonors i textuals. Adopció i aplicació de les 

polítiques i normes legals que afecten al 

centre de comunicació audiovisual 

multiplataforma. Coordinar la gestió amb els 

arxius audiovisuals valencians existents. 

Elaboració d’estadístiques i proposta de 

millores per a l’adaptació tecnològica.

Títol universitari de llicenciatura en 

Biblioteconomia o Documentació o 

equivalent, o bé, títol universitari oficial de 

grau que es corresponga amb les àrees 

professionals o funcionals de les 

llicenciatures assenyalades.

Valencià C1

DOCUMENTALISTA / 

TÈCNIC-A SUPERIOR 

DOCUMENTALISTA

ENGINYER EN 

TELECOMUNICACION

S

Dissenyar, coordinar i dirigir la construcció, 

posada en marxa i explotació de sistemes de 

comunicació d’imatge, veu i dades.

Realitzar inspeccions tècniques i 

intervencions als sistemes de 

telecomunicacions. Desenvolupar 

aplicacions informàtiques en els sistemes de 

transmissió i commutació.

Enginyeria en Telecomunicació o bé, títol 

universitari oficial de grau que es 

corresponga amb les àrees professionals o 

funcionals de l'enginyeria assenyalada

Valencià B1

SENSE EQUIVALÈNCIA

EXPERT/A EN 

XARXES I 

COMUNICACIÓ

Conèixer i gestionar xarxes socials. Aplicar 

l'estratègia comunicativa dels continguts 

informatius o dels programes a les xarxes 

socials. Canalitzar els continguts cap a 

l'exterior.

Llicenciatura en Periodisme o llicenciatura 

en Comunicació Audiovisual,o llicenciatura 

en publicitat i relacions públiques o grau en 

enginyeria multimedia, o equivalents o bé, 

títol universitari oficial de grau que es 

corresponga amb les àrees professionals o 

funcionals de les llicenciatures o enginyeries 

assenyalades

Valencià: C1

Anglés: C1

Formació en Xarxes Socials, 

Estratègia i Comunicació Digital 

acreditada mitjançant titulació 

universitària oficial o pròpia.

SENSE EQUIVALÈNCIA



GESTOR/A DE 

CONTINGUTS

Analitzar i fer informes dels guions de tots 

els continguts audiovisuals tant 

d’entreteniment com de ficció. Analitzar i fer 

informes dels guions de les produccions 

alienes. Escrptura de guions de ficció , 

programes, de grans esdeveniments, o de 

qualsevol altre contingut audiovisual

Llicenciatura en Periodisme o llicenciatura 

en Comunicació Audiovisual o equivalents, o 

bé, titol univeristari oficial de grau que, 

d’acord amb els plans d’estudi vigents, es 

corresponga amb les àrees professionals o 

funcional de les llicenciatures assenyalades.

Valencià: C1

GUIONISTA. PERIODISTA-

REDACTOR-A (amb 

acreditació d'haver fet 

funcions de guionista)

METEORÒLEG/A Anàlisi dels patrons de l’oratge. Gestionar 

l’elaboració de la informació i el pronòstic de 

l’oratge.

Planificar les propostes i iniciatives que 

allocten la meteorologia i els espais de medi 

ambient al consumidor.

Transformar la informació en peces 

adequades per a tots els mitjans de la 

plataforma. Presentar la informació en 

televisió, ràdio i web.

Llicenciat en Geografia, medi ambient, 

ordenació del territori o Ciències Ambientals, 

o Física o equivalents, o bé titol univeristari 

oficial de grau que, d’acord amb els plans 

d’estudi vigents, es corresponga amb les 

àrees professionals o funcional de les 

llicenciatures assenyalades.

Valencià: C1

Anglés B2

PRESENTADOR-A 

METEORÒLEG-A

PERIODISTA 

EXPERT/A EN DADES

Buscar, visualitzar dades i analitzar-les.

Processar la informació i preparar-la per a la 

televisió, ràdio i web i xarxes socials.

Dissenyar la forma d’explicar les dades amb 

infografies i mètodes entenedors d’àudio i 

vídeo

Llicenciatura en Periodisme o llicenciatura 

en Comunicació Audiovisual,o llicenciatura 

en Publicitat i Relacions Públiques o 

llicenciatura en la branca de ciències socials 

o grau en Enginyeria Multimedia, o 

equivalents o bé, títol universitari oficial de 

grau que es corresponga amb les àrees 

professionals o funcionals de les 

llicenciatures o enginyeries assenyalades. 

Experiència de com a mínim 5 anys en 

tractament de dades

Valencià: C1

Anglés: C1

Formació en Periodisme de Dades 

acreditada mitjançant titulació 

universitària oficial o pròpia.

SENSE EQUIVALÈNCIA

PERIODISTA/REDACT

OR/A

Elaboració de les notícies, reportatges i 

entrevistes per a la televisió-web-ràdio i les 

xarxes socials. Proposa continguts a la 

direcció d’informatius i es fa responsable de 

les seues fonts d’informació (respon de la 

veracitat de les seues fonts davant la 

direcció d’informatius). Personalització de la 

locució. Edició digital de les noticies amb els 

sistemes que s’implanten.

Llicenciatura en Periodisme o llicenciatura 

en Comunicació Audiovisual o equivalents, o 

bé, títol universitari oficial de grau que, 

d’acord amb els plans d’estudi vigents, es 

corresponga amb les àrees professionals o 

funcional de les llicenciatures assenyalades 

Títol Universitari Oficial de Llicenciat amb 5 

anys d’acreditada experiència com a 

periodista. Valencià C1

PERIODISTA-REDACTOR-A 

/ PRESENTADOR-A/ 

LOCUTOR-A/GUIONISTA 

(Que acrediten haver fet 

funcions de periodista de 

informatius)



PERIODISTES 

ESPORTIUS

Elaboració de les notícies, reportatges i 

entrevistes d'àmbit esportiu per a la televisió-

web-ràdio i xarxes socials. Proposa 

continguts a la direcció d'informatius i es fa 

responsable de les seues fonts d'informació 

(respon de la veracitat de les seues fonts 

davant la direcció d'informatius).

Llicenciatura en Periodisme o llicenciatura 

en Comunicació Audiovisual o equivalents o 

bé, títol universitari oficial de grau que, 

d’acord amb els plans d’estudi vigents, es 

corresponga amb les àrees professionals o 

funcional de les llicenciatures assenyalades.

Títol Universitari Oficial de Llicenciat amb 5 

anys d’acreditada experiència com a 

periodista

Valencià C1

PERIODISTA-REDACTOR/A 

GUIONISTA 

PRESENTADOR/ LOCUTOR 

amb acreditació de funcions 

de periodista

PERIODISTES 

ESPORTIUS ENG

Busca, redacta i elabora notícies, 

reportatges i entrevistes d'àmbit esportiu per 

a la televisió/ràdio/web i les xarxes socials. 

Proposa continguts i és responsable de les 

fonts d’informació. Personalitza els 

continguts amb imatge i/o locució. Edició 

digital de les noticies amb els sistemes que 

s’implanten. Ús de càmeres ENG.

Llicenciatura en Periodisme o llicenciatura 

en Comunicació Audiovisual o equivalents, o 

bé, títol universitari oficial de grau que 

d'acord amb els plans d'estudi vigents, es 

corresponga amb les àrees professionals o 

funcionals de les llicenciatures assenyalades

Valencià: C1

Experiència d’almenys 2 anys en ús de 

càmeres ENG

SENSE EQUIVALÈNCIA

PRODUCTOR/A 

EXECUTIU/VA 

EMISSIONS

Supervisar els productes audiovisuals en 

fase d’emissió, tant els de la televisió com 

els de la ràdio i la web.

Analitzar graelles de programació i vigila 

l’emissió dels continguts

Llicenciatura en Periodisme o llicenciatura 

en Comunicació Audiovisual o equivalents, o 

bé, títol univeristari oficial de grau que, 

d’acord amb els plans d’estudi vigents, es 

corresponga amb les àrees professionals o 

funcional de les llicenciatures assenyalades.

Valencià: C1

PRODUCTOR -A

PRODUCTOR/A 

EXECUTIU/VA DE 

FICCIÓ

Supervisar els continguts audiovisuals en 

base a criteris de direcció, guió, realització i 

producció. Anàlisi de bíblies, escaletes, 

diàlegs, plans de rodatge i pressupostos de 

les sèries de ficció. Escriptura de 

tractaments i guions de ficció. Gestionar els 

drets i les autoritzacions en l’explotació del 

producte audiovisual

Llicenciatura en Periodisme o llicenciatura 

en Comunicació Audiovisual o equivalents, o 

bé, títol univeristari oficial de grau que, 

d’acord amb els plans d’estudi vigents, es 

corresponga amb les àrees professionals o 

funcional de les llicenciatures assenyalades.

Valencià: C1

PRODUCTOR-A / EXPERT-

A PRODUCCIÓ ALIENA

PRODUCTOR/A 

EXECUTIU/VA 

PROGRAMAS

Supervisar els continguts audiovisuals en 

base a criteris de direcció, guió, realització i 

producció. Anàlisi d'escaletes, guions, plans 

de rodatge i pressupostos de programes 

d'entreteniment. Escriptura d’escaletes i 

guions de programes. Gestionar els drets i 

les autoritzacions en l’explotació del 

producte audiovisual.

Llicenciatura en Periodisme o llicenciatura 

en Comunicació Audiovisual o equivalents, o 

bé, títol univeristari oficial de grau que, 

d’acord amb els plans d’estudi vigents, es 

corresponga amb les àrees professionals o 

funcional de les llicenciatures assenyalades.

Valencià: C1

PRODUCTOR-A / EXPERT-

A PRODUCCIÓ ALIENA



PRODUCTOR/A 

INFORMATIUS/PROG

RAMES

Planificació, coordinació i gestió de recursos 

propis i aliens. Control de l’assignació 

d’equips tècnics i humans. Gestió de 

materials necessaris per a la emissió de 

productes audiovisuals. Planificació, 

elaboració i gestió de pressupostos dels 

programes i dels informatius, així com dels 

calendaris previstos per a la seua execució. 

Vigilar i controlar tots els aspectes legals i 

contractuals de les produccions pròpies o 

alienes.

Llicenciatura o títol univeristari oficial de grau 

en la branca de ciències socials.

Valencià C1

Anglés C1

PRODUCTOR-A

REALITZADOR/A Dissenya i concep la imatge visual i estètica 

en pantalla.

Dirigeix guions tècnics, rodatges i 

gravacions.

Articula el ritme de l’emissió de continguts.

Planifica el treball de l’equip tècnic en taula 

d’emissió i indica la postproducció que cal 

en un contingut.

Control dels sistemes d’edició.

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual o 

equivalents, o bé, títol universitari oficial de 

grau que, d’acord amb els plans d’estudi 

vigents, es corresponga amb les àrees 

professionals o funcional de les 

llicenciatures assenyalades.

Valencià: C1

REALITZADOR -A

REDACTOR/A 

AUDIOVISUAL/ ENG

Busca, redacta i elabora notÍcies, 

reportatges i entrevistes per a la 

televisió/ràdio/web i les xarxes socials. 

Proposa continguts i és responsable de les 

fonts d’informació. Personalitza els 

continguts amb imatge i/o locució. Edició 

digital de les notÍcies amb els sistemes que 

s’implanten. Ús de càmeres ENG.

Llicenciatura en Periodisme o llicenciatura 

en Comunicació Audiovisual o equivalents, o 

bé, títol universitari oficial de grau que es 

corresponga amb les arees professionals o 

funcionals de les llicenciatures assenyalades

Valencià: C1

Experiència d’almenys 2 anys en ús de 

càmeres ENG

SENSE EQUIVALÈNCIES

SEO/Manager Redacta/revisa els continguts informatius per 

a la web i els posiciona en els llocs de 

recerca. Avalua les dades dels usuaris i 

planifica estratègia digital, amb capacitat de 

prioritzar continguts. Treballa per 

implementar millores tecnològiques en la 

plataforma multimedia.

Llicenciatura en Periodisme o llicenciatura 

en Comunicació Audiovisual,o llicenciatura 

en Publicitat i Relacions Públiques o grau en 

Enginyeria Multimedia, o equivalents o bé, 

títol universitari oficial de grau que es 

corresponga amb les àrees professionals o 

funcionals de les llicenciatures o enginyeries 

assenyalades.

Valencià: C1

Anglés: C1

Formació en marqueting de 

recerca, SEO i posicionaments o 

marqueting digital acreditada 

mitjançant titulació universitària 

oficial o pròpia.

SENSE EQUIVALÈNCIES

DESENVOLUPADOR/A

INTEGRADOR/A 

D'APLICATIUS

Analitzar i desenvolupar software, recollir les 

necessitats concretes de l’usuari, fer anàlisi 

funcional i tècnica, dissenyar i executar 

proves, elaborar i documentar codis aplicant 

estàndars i metodologies de 

desenvolupament.

Control i supervisió de les aplicacions 

informàtiques de la plataforma.

Participar en la solució d’incidències

Enginyeria Tècnica en Informàtica o 

Enginyeria Tècnica en telecomunicacions o 

equivalent, o bé, títol universitari oficial de 

grau que es corresponga amb les àrees 

professionals o funcionals de les enginyeries 

assenyalades.

Valencià B1

PROGRAMADOR-A/ 

ANALISTA



ENGINYER/A 

TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ I DE 

LES 

TELECOMUNICACION

S

Desenvolupa i supervisa aplicacions 

informàtiques relatives als sistemes de 

transmissió i commutació.

Interlocutor amb les empreses de servei 

web.

Resolució dels fluxos de faena del sistema

Enginyeria Tècnica en Informàtica o 

Enginyeria Tècnica en telecomunicacions o 

equivalent, o bé, títol universitari oficial de 

grau que es corresponga amb les àrees 

professionals o funcionals de les enginyeries 

assenyalades.

Valencià B1

 ANALISTA/ TÈCNIC-A 

ELECTRÒNIC

TÈCNIC/A DE POST 

PRODUCCIÓ

Planifica i coordina els processos complets 

de muntatge i postproducció de productes 

audiovisuals, controlant l’estat i disponibilitat 

d’equips i materials, realitzant el muntatge i 

integrant ferramentes de postproducció, 

segons els indicacions dels 

director/realitzador

Grau en enginyeria multimedia o 

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual, o 

equivalents o bé, títol universitari oficial de 

grau que es corresponga amb les àrees 

professionals o funcionals de les 

llicenciatures o enginyeries assenyalades.

Valencià C1

Formació: formació en Suite Adobe 

(Premier, Photoshop, After Effects) 

i animació 2D i 3D (3d Studio Max, 

Cinema 4D, Maia, Blender, etc) 

acreditada mitjançant titulació 

universitària oficial o pròpia.

SENSE EQUIVALÈNCIA

TÈCNIC/A 

ELECTRONIC I 

IMATGE I SO

Controla els equipaments i instal·lacions 

electròniques.

S’ocupa dels enllaços i transmissions amb 

qualsevol de les tecnologies usades.

Garanteix la continuïtat dels equips i les 

incidències d’emissió.

Enginyeria Tècnica en Telecomunicació o 

Enginyeria Tècnica Industrial o Enginyeria 

en Tècnica Electrònica i Imatge i So o 

equivalents o bé, títol universitari oficial de 

grau que es corresponga amb les arees 

professionals o funcionals de les enginyeries 

assenyalades

Valencià B1

EXPERT-A EN TÈCNICA 

ELECTRÒNICA / TÈCNIC-A 

ELECTRÒNIC/  / TEC 

RADIODIFUSIÓ /

AJUDANT DE 

REALITZACIÓ

Ajuda a dissenyar i concebre la imatge 

visual i estètica en pantalla.

Ajuda als planificar guions tècnics, rodatges i 

gravacions.

Ajuda a planificar el treball de l’equip tècnic 

en taula d’emissió i si cal, en postproducció. 

Control dels sistemes d’edició

Tècnic Superior o certificat de 

professionalitat nivell 3, familia imatge i so, 

Realització Audiovisual i Espectacle o 

equivalents .

Títol de Batxiller o Tècnic Superior o 

equivalent amb 5 anys d’experiència en 

l'exercici de les funcions assignades.

Valencià B1

AUXILIAR DE 

REALITZACIÓ/REALITZAD

OR-A

AJUDANT DE 

PRODUCCIÓ

Facilitar els contactes que els periodistes 

necessiten per a les tasques d'informació. 

Tramitació de documents. Ajudar en 

l'assignació de recursos planificada i les 

necessitats que nasquen tant en la redacció 

d'informatius com de programes.

Tècnic Superior o certificat de 

professionalitat de nivell 3, en la família 

d`imatge y so, producció audiovisual i 

espectacles o equivalents.

Títol de Batxiller o Tècnic Superior o 

equivalent amb 5 anys d’experiència en 

l'exercici de les funcions assignades.

Valencià C1

PRODUCTOR-A/ 

ASSISTENT-A DE 

PROGRAMES / 

GRAFISTA Ajudar en el disseny, en la creació 

d'animació i composició d'imatge de manera 

que siga accessible al públic al qual va 

dirigit. Ajuda a la postproducció del producte 

audiovisual. Ajudar en la interfície de la web, 

millorant la funcionalitat i eficàcia.

Tècnic Superior o certificat de 

professionalitat de nivell 3 de la familia d'arts 

gràfiques. Títol de Batxiller o Tècnic Superior 

o equivalent amb 5 anys d’experiència en 

l'exercici de les funcions assignades.

Valencià B1

GRAFISTA



IL-LUMINADOR/A Dissenya i controla les fonts de llum i 

incorpora la tecnologia que calga en els 

platós, gravacions i esdeveniments

Cicle Formatiu de Grau Superior, família 

imatge i so o Cicle Formatiu de Grau 

Superior de Tècnic en Il·luminació o 

equivalències.

Títol de Batxiller o Tècnic superior amb 5 

anys d’experiència específica en l'exercici de 

funcions equivalents a les assignades.

Valencià B1

OPERADOR-A D' 

IL·LUMINACIÓ

OPERADOR/A DE 

CÀMERA-MUNTADOR

Opera i prepara, amb les condicions 

especifiques que siguen necessàries, 

càmeres i equips.

Opera també amb els equips d’estudis i 

platós.

S’ocupa de la gravació completa, 

enregistrament de so i adaptació de la 

il·luminació.

Coneix i gestiona l’edició digital d’imatges

Tècnic Superior o certificat de 

professionalitat de nivell 3, en la família 

d`imatge y so

Títol de Batxiller o Tècnic Superior o 

equivalent amb 5 anys d’experiència en 

l'exercici de les funcions assignades.

Valencià B1

OPERADOR-A DE CÀMERA

OPERADOR/A DE SO I 

CONTROL

Opera i prepara amb les condicions 

específiques que calguen els àudios d’una 

producció audiovisual o radiofònica.

Ús d’equipament tècnic i emissió en taula 

digital

Tècnic Superior o certificat de 

professionalitat de nivell 3, en la família 

d`imatge y so

Títol de Batxiller o Tècnic Superior o 

equivalent amb 5 anys d’experiència en 

l'exercici de les funcions assignades.

Valencià B1

OPERADO-A DE 

SO/TÈCNIC-A DE 

CONTROL I SO/ TÈCNIC-A 

RADIODIFUSIÓ

OPERADOR/A 

ELECTRÒNIC/A

Repara i ajuda a controlar els equipaments i 

instal·lacions electròniques.

S’ocupa dels enllaços i transmissions amb 

qualsevol de les tecnologies usades.

Ajuda a garantir la continuïtat dels equips i 

les incidències d’emissió.

Tècnic Superior de manteniment electrònic o 

en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, o 

en Instalacions Electrotècniques o en 

Sistemes de Telecomunicació i Informàtics o 

equivalents o certificat de professionalitat de 

nivell 3 de la familia d'electricitat i electrònica 

equivalents als assenyalats. 

Valencià B1

EXPERT/A EN TÈCNICA 

ELECTRÒNICA / TÈCNIC/A 

ELECTRÒNIC/A / TÈCNIC/A 

ELECTRICITAT/ 

OPERADOR/A 

D'EQUIP

Operar l’equipament de continuïtat, mesclar, 

titular, grafisme, servidors, etc. per poder 

efectuar ingestes, gravacions, edició o 

difusió de qualsevol esdeveniment en la 

continuïtat.

Dirigir el tràfic de senyals que arriben al 

centre de producció, sincronitzar els 

receptors de senyals de satèl·lit, monitoritzar 

els senyals i comprovar les qualitats per a 

l’emissió.

Manteniment i suport tècnic en control 

Tècnic Superior o certificat de 

professionalitat de nivell 3, en la família 

d`imatge y so

Títol de Batxiller o Tècnic Superior o 

equivalent amb 5 anys d’experiència en 

l'exercici de les funcions assignades.

Valencià B1

OPERADOR-A D' EQUIPS/ 



OPERADOR/A DE 

SISTEMES

Monotoritzar els sistemes que donen suport 

als processos productius de la SAMC i 

realitzar mesures correctives en cas de 

problemes de fiabilitat o rendiment.

Donar suport als usuaris o tècnics 

d’explotació i reportar la incidència per a 

posterior tractament

Tècnic Superior o certificat de 

professionalitat nivell 3, família professional 

Informàtica i Comunicacions.

Valencià B1

TÈCNIC-A ELECTRÒNIC/A  

OPERADOR/A DE 

SISTEMES/

AUX. 

ADMINISTRATIU/VA

Tasques administratives de caràcter auxiliar; 

enregistrament correspondència;

ús bàsic d’equips informàtics; tramitació 

documents

Títol de graduat escolar, graduat en ESO o 

títol de Tècnic o certificat de professionalitat 

de nivell 2, família d'administració i gestió

Valencià B1

AUXILIAR ADMINISTRATIU, 

ADMINISTRATIU-VA, 

ASSISTENT-A 

PROGRAMES

REGIDOR/A Controla el compliment dels guions i 

escaletes, tant d’un contingut en directe com 

en gravacions.

Duu a terme les ordres del realitzador en 

cap i de l’equip tècnic.

Controla els temps d’emissió

Tècnic Superior o certificat de 

professionalitat de nivell 3, en la família 

d`imatge i so

Títol de Batxiller o Tècnic Superior o 

equivalent amb 5 anys d’experiència en 

l'exercici de les funcions assignades.

Valencià B1

REGIDOR-A /  

REALITZADOR-A/AUXILIAR 

DE REALITZACIÓ


