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Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories 
previstes a la LOU, contractats, per al curs 2017-18 

 
Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears per la qual surten a concurs les 
places de personal docent i investigador que s’indiquen a continuació. 
 
  
Departament de Biologia 
 

Codi: B1 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Ecologia. Perfil docent: Comunitats i 
ecosistemes. Poblacions i medi físic. Perfil com a investigador: Ecologia marina: fixació 
de nitrogen.  
Es farà una entrevista personal a cada un dels candidats presentats.  
 

Codi: B22 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement. Geodinàmica Externa. Perfil docent: 
Geologia. Història de la vida i de la Terra. Medi físic i climatologia. Ciències 
experimentals i la seva didàctica II (Geologia-Física). Perfil com a investigador: El propi 
de l’àrea.  
Es farà una entrevista personal a cada un dels candidats presentats.  
 

Codi: B13 
Un professor associat d’1 hora. Àrea de coneixement: Geodinàmica Externa. Perfil 
docent: Geologia general. 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
Horari d’horabaixa 

- 22451 Medi Físic: Geologia i Climatologia (grau 
d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural) 

 
  
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica 
 

Codi: CMI4 
Un ajudant. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial. 
Perfil docent: Programació - Informàtica I (grau de Matemàtiques i grau d’Enginyeria 
Informàtica). Perfil com a investigador: Interacció persona-ordinador.  
 

Codi: 031605 
Un professor associat d’1,5 hores. Àrea de coneixement Expressió Gràfica 
Arquitectònica. Perfil: Replantejaments i topografia. 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
Horari d’horabaixa 

20367 Replantejaments i Topografia (grau 
d’Edificació) 

 
Codi 304220 

Un professor associat de 2 hores. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i 
Intel·ligència Artificial. Perfil: Avaluació del comportament de sistemes informàtics (grau 
d’Enginyeria Informàtica). 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre: 
Horari d’horabaixa 

21719 Avaluació del Comportament de Sistemes 
Informàtics (grau d’Enginyeria Informàtica) 
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Codi: CMI1 
Un professor associat de 2 hores. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i 
Intel·ligència Artificial. Perfil: Tecnologies per a l’anàlisi de dades massives.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre:  
Horari d’horabaixa 

11630 Tecnologies per a l’Anàlisi de Dades 
Massives (màster universitari. Anàlisi de Dades 
Massives en Economia i Empresa) 

 
  
Departament de Dret Privat 
 

Codi: DPR3 (FOU 430) 
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Dret Civil. Perfil docent: 
El propi de l’àrea. Perfil com a investigador: Dret civil propi de les Illes Balears.  
 
  
Departament d’Economia Aplicada 
 
Codi: 602248 

Un professor associat de 2 hores. Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil: 
Economia Industrial.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre: 
Els dilluns i els dijous de 12.30 
a 14 hores 
Grup 34GG-34M01 
Docència en anglès 

21209 Economia Industrial (doble titulació: grau 
d’Administració d’Empreses i grau de Turisme) 

 
  
 
Departament d’Economia de l’Empresa 
 

Codi: EE4 
Un professor visitant. Àrea de coneixement: Organització d’Empreses. Perfil docent: 
Organització d’empreses i recursos humans. Perfil com a investigador: Presa de decisions 
en equips.  
 

Codi: EE5 
Un professor visitant. Organització d’Empreses. Perfil docent: Organització d’empreses. 
Perfil com a investigador: Efectes dels estereotips en els processos competitius. 
 

Codi: EE6 
Un professor visitant. Economia Financera i Comptabilitat. Perfil docent: Economia 
financera. Perfil com a investigador: Economia bancària.  
 

Codi: EE1 
Un ajudant. Àrea de coneixement: Organització d’Empreses. Perfil docent: Anàlisi 
empresarial i disseny organitzatiu. Perfil com a investigador: Gestió de la innovació i 
anàlisi del drets de propietat intel·lectual de les empreses. 
 

Codi: 603152 
Un professor associat de 2 hores. Àrea de coneixement: Economia Financera i 
Comptabilitat. Perfil docent: Introducció als mercats i operacions financeres.  
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Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre:  
Horari de matí  
(grup 34/35GG-34/35M01) 

- 20602 Introducció als Mercats i Operacions 
Financeres (doble titulació: grau d’Administració 
d’Empreses i grau de Turisme; i doble titulació: grau 
d’Economia i grau de Turisme)  

 
Codi: EE9 

Un professor associat de 3,5 hores. Àrea de coneixement: Economia Financera i 
Comptabilitat. Perfil docent: Comptabilitat de costs. 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre.  
Horari de matí 
(grup 62M01-62M02) 
Horari d’horabaixa 
(grup 67M01-67M02) 

- 21206 Comptabilitat de Costs (grau d’Administració 
d’Empreses) 

 
  
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General  
 
Codi: 070114 

Un professor associat de 3 hores. Àrea de coneixement: Filologia Catalana. Perfil: 
Llengua catalana, didàctica de la llengua, lectura i escriptura inicials.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre: 
Els dimarts de 17 a 19 hores 
(grup gran) 
Els dimarts de 19 a 21 hores 
(grup pràctic) 
 
Primer semestre: 
Els dimarts de 15 a 17 hores 

22002 Llengua Catalana i la seva Didàctica (grau 
d’Educació Infantil) 
 
 
 
 
 
22112 Lectura i Escriptura Inicials (grau d’Educació 
Primària) 

 
  
Departament de Filosofia i Treball Social 
 

Codi: FiTS3 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Sociologia. Perfil docent: Sociologia 
de l’empresa: Auditoria sociolaboral. Perfil com a investigador: Treball, ciutadania i 
polítiques públiques.  
 

Codi: FiTS1 
Un professor associat d’1 hora. Àrea de coneixement: Sociologia. Perfil docent: 
Estructura, desigualtat i exclusió social. 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre: 
Horari pendent 

21905 Estructura, Desigualtat i Exclusió Soocial. 
(grau de Treball Social) 

 
  
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia 
 

Codi: 168144 
Un professor associat d’1 hora. Infermeria. Perfil docent: Salut mental i infermeria 
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psiquiàtrica.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre:  
Els dijous de 9.30 a 12.30 i de 
16 a 19 hores 
Els dimarts de 10.30 a 11.30 i 
de 15 a 16 hores 
Els dimecres de 13.30 a 14.30 i 
de 19 a 21 hores 
(Docència: 30 hores dins la 
franja horària indicada) 

22717 Infermeria Psiquiàtrica i de la Salut Mental 
(grau d’Infermeria)  

 
Codi: 160931 

Un professor associat de 2 hores. Àrea de coneixement: Fisioteràpia. Perfil docent: 
Fisioteràpia en traumatologia, ortopèdia i reumatologia. Fisioteràpia cardiorespiratòria i 
afeccions medicoquirúrgiques.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
Els dilluns de 8.30 a 14.30 
hores i de 15 a 21 hores 
 
 
Segon semestre:  
Els dimarts de 8.30 a 14.30 
hores i de 18 a 21 hores 
 
 
Primer semestre:  
Els dimecres de 8.30 a 14.30 
hores i de 17 a 21 hores 
 
Primer semestre:  
Els divendres de 17 a 21 hores 
(Docència: 60 hores dins la 
franja horària indicada) 

21655 Afeccions Medicoquirúrgiques (grau de 
Fisioteràpia) 
 
 
 
 
21663 Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i 
Reumatologia I (grau de Fisioteràpia) 
 
 
 
21667 Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i 
Reumatologia III (grau de Fisioteràpia) 
 
 
 
21669 Fisioteràpia Cardiorespiratòria (grau de 
Fisioteràpia) 

 
Codi: 160928 

Un professor associat de 3 hores. Àrea de coneixement: Fisioteràpia. Perfil: Valoració en 
fisioteràpia. Procediments generals de fisioteràpia. Tècniques avançades d’hidroteràpia. 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre.  
Els dimarts de 8.30 a 14.30 
hores i de 18 a 21 hores 
 
Primer semestre:  
Els dimecres de 12.30 a 14.30 
hores.  
Els dijous de 8.30 a 11.30 
hores i d’11.30 a 14.30 hores 
 
Segon semestre:  
Els dijous de 15 a 18 hores i de 

22765 Valoració en Fisioteràpia (grau de Fisioteràpia) 
 
 
 
21657 Procediments Generals de Fisioteràpia I (grau 
de Fisioteràpia) 
 
 
 
 
 
21683 Tècniques Avançades d’Hidroteràpia (grau de 
Fisioteràpia) 
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19 a 21 hores 
(Docència: 90 hores dins la 
franja horària indicada) 

 
  
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 
 

Codi: PDE1 
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Teoria i Història de 
l’Educació. Perfil docent: Intervenció socioeducativa sobre violència de gènere i 
pedagogia de la delinqüència juvenil i penitenciària. Perfil com a investigador: Educació 
familiar basada en l’evidencia científica amb perspectiva de gènere.  
 

Codi: PDE3 
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Didàctica de l’Expressió 
Musical. Perfil docent: Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica; 
educació artística: Música. Didàctica a l’escola primària. Perfil com a investigador: 
Musicologia. Història de l’educació musical i pedagogia i didàctica musical.  
 

Codi: PDE5 
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Didàctica de l’Expressió 
Plàstica. Perfil docent: Educació artística: plàstica i visual. Didàctica a l’escola primària. 
Perfil com a investigador: Història de l’educació artística i estètica.  
 

Codi: PDE2 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació. Perfil 
docent: Política i legislació educativa. Perfil com a investigador: Història de l’educació. 
 

Codi: PDE4 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Didàctica de l’Expressió Plàstica. 
Perfil docent: Educació artística i estètica. Projectes artístics en la primera infància. Perfil 
com a investigador: Recerca en l’obra d’art com a material pedagògic. Recerca en 
projectes interdisciplinaris i noves metodologies.  
 

Codi: PDE1 MP 16/06/2017 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació. Perfil 
docent: Mètodes i tècniques d’investigació educativa. Pràctiques de teoria de l’educació. 
Perfil com a investigador: Aspectes teòrics i metodològics de la investigació educativa.  
 

Codi: PDE7 
Un ajudant. Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació. Perfil docent: 
Pedagogia contemporània. Perfil com a investigador: Història de l’educació.  
 

Codi: PDE13 
Un professor associat d’1 hora. Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació. 
Perfil docent: Tècniques d’intervenció educatives i conductuals en menors i família 
(MISO). 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
Els dimecres dies 7 i 14 de 
març de 16 a 18 hores, el 21 de 
març de 18 a 20 hores  
Els dijous dies 1, 8, 15 i 22 de 

- 10898 Tècniques d’Intervenció Educatives i 
Conductuals en Menors i Família (Màster Universitari 
en Intervenció Socioeducativa en Menors i Família 
(MISO)) 
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febrer i 9 de març de 16 a 18 
hores  
Els divendres dies 16 i 23 de 
març de 18 a 20 hores  

 
Codi: PDE15 

Un professor associat de 2 hores. Àrea de coneixement: Educació Física i Esportiva. 
Perfil docent: Educació física, oci i recreació.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
Els dimarts de 15.30 a 19 hores 

22151 Educació Física, Oci i Recreació (grau 
d’Educació Primària) 

 
Codi: 200209 

Un professor associat de 4 hores. Àrea de coneixement: Didàctica de l’Expressió 
Musical. Perfil: Fonaments de l’educació musical. 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre:  
Els dilluns de 8.30 a 12 hores 
Els dimecres de 8.30 a 11.30 
hores 
 
Segon semestre  

22004. Fonaments de l’Educació Musical: Vocal, 
Auditiva i Rítmica (grau d’Educació Infantil) 
 
 
 
22024 Pràcticum I (0-3) (grau d’Educació Infantil) 

 
  
Departament de Psicologia 
 

Codi: PS4 
Un professor associat d’1 hora. Àrea de coneixement: Psicobiologia. Perfil: Fonaments 
professionals de psicologia sanitària.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre: 
Els dimecres de 9 a 11 hores 

11586 Fonaments Professionals de la Psicologia 
Sanitària (Màster Universitari en Psicologia General 
Sanitària) 

 
Codi: PS5 

Un professor associat d’1 hora. Àrea de coneixement: Psicobiologia. Perfil: Intervenció 
neuropsicològica i rehabilitació en pacients crònics. 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
Els dimarts de 10.30 a 13.30 
hores 

11592 La Neuropsicologia i Rehabilitació en 
Pacients Crònics (Màster Universitari en Psicologia 
General Sanitària) 

 
Codi: PS6 

Un professor associat d’1 hora. Àrea de coneixement: Psicobiologia. Perfil: Pràctiques 
externes. 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre: 
Horari sense determinar 

11596 Pràctiques Externes (Màster Universitari en 
Psicologia General Sanitària) 

 
Codi: PS3 

Un professor associat de 2 hores. Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica. Perfil: 
Percepció i atenció.  
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Horari plaça Assignatura a impartir 
Primer semestre:  
Els dilluns i dijous de 17 a 19 
hores 

21309 Percepció i Atenció (grau de Psicologia) 

 
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, de 21 de desembre, d’universitats (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), modificat pel Decret 41/2013, 
de 6 de setembre (BOIB núm. 124, de 7 de setembre), al Reial decret 898/1985, de 30 
d'abril, sobre règim de professorat universitari (BOE 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 s'han de presentar al Registre General, Son 
Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7,5, Palma. 
 
El termini de presentació de sol·licituds és del 7 de juliol al 21 de juliol de 2017, 
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/seccions/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 dels ajudants, ajudants doctors, visitants i 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, 6 de juliol de 2017 
 
Per delegació del Rector (FOU núm. 450 extr.), 
 
 
M. Antònia Fornés, 
Vicerectora de Professorat 
 


