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Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories previstes a la LOU, 

contractats, per al curs 2015-16 

Seu d’Eivissa i Formentera 

 

Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears per la qual surt a concurs la plaça de personal docent i 

investigador que es detalla. 

 

  

Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 

Un professor associat 3,5 hores. Àrea de coneixement: Didàctica de l’Expressió Musical. Perfil: Educació 

artística. Projectes artístics. 

Horari plaça Assignatura a impartir 

Primer semestre:  

Disponibilitat horària matí i 

horabaixa 

 

Primer semestre:  

Disponibilitat horària matí i 

horabaixa 

— 22120 Educació Artística: Música i Didàctica a 

l’Escola Primària (grau d’Educació Primària) 

 

 

— 22029 Projectes Artístics en la Primera Infància (grau 

d’Educació Infantil) 

 

 

  

 

En aquesta convocatòria no hi ha cap assignatura nova, per la qual cosa no s’han de presentar les guies 

docents de les assignatures.  

 

Els candidats han d'acreditar els requisits exigits per a la seva categoria a la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, 

de 21 de desembre (BOE núm. 307, de 24 de desembre), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril 

(BOE núm. 89, de 13 d’abril), i en allò que sigui aplicable, al Decret de la comunitat autònoma de les Illes 

Balears 104/2002, de 2 d’agost (BOIB núm. 95, de 8 d’agost), modificat pel Decret 21/2006, de 10 de març 

(BOIB núm. 39, de 18 de març), al Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim de professorat universitari 

(BOE núm. 146, de 19 de juny), i al Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d'aquesta 

universitat (BOIB núm. 76, de 22 de maig). 

 

Les sol·licituds, acompanyades de tota la documentació, s’han d’adreçar al Magfc. Sr. Rector de la Universitat 

de les Illes Balears i presentar a la Seu d’Eivissa i Formentera, c/ del Calvari, 1, 07800 Eivissa. 

 

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 4 de setembre fins al dia 15 de setembre de 2015, ambdós 

inclosos.  

 

Tota la informació referent a aquesta convocatòria, als concursos, a la durada dels contractes i, si escau, al perfil 

de les places, es pot demanar al Servei de Recursos Humans de la UIB, Son Lledó, campus universitari, cra. de 

Valldemossa, km 7.5, Palma. 

 

http://rrhh.uib.cat/PDI/convo/no_numeraris/ 

 

Les places que estiguin subjectes a impartició de docència tenen un horari fixat prèviament que els candidats es 

comprometen a assumir. 

 

La durada dels contractes d’ajudants i professors associats és d’un any, renovable. 

 

El resultat de la provisió de les places es farà públic a la pàgina web de la Universitat. 

 

Palma, 3 de setembre de 2015 

 

Per delegació del Rector (FOU núm. 416), 
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M. Antònia Fornés, 

vicerectora de Professorat 

i Seus Universitàries 


