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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 (MP 20/12/2017) 
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Farmacologia. Perfil 
docent: El propi de l’àrea. Perfil com a investigador: Neuropsicofarmacologia.  
 

Codi:  B2 
Un professor associat 1 hora. Àrea de coneixement: Genètica. Perfil docent: Pràctiques 
de genètica. Genètica humana. Enginyeria genètica.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
horari d’horabaixa 
 
Segon semestre:  
horari d’horabaixa 

21509 Laboratori Integral II (grau de Bioquímica) 
 
 
21534 Genètica Humana (grau de Bioquímica) 
 

 
Codi:  B3 

Un professor associat 1 hora. Àrea de coneixement: Genètica. Perfil docent: Genètica. 
Pràctiques de genètica.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
horari de matí 

20117 Pràctiques Integrades de Microbiologia i 
Genètica (grau de Biologia) 

 
Codi:  B4 

Un professor associat 1 hora. Àrea de coneixement: Genètica. Perfil docent: Pràctiques de 
genètica. Genètica.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
horari d’horabaixa 

21509 Laboratori Integrat II (grau de Bioquímica) 
 

 
Codi:  B1 

Un professor associat 2 hores. Àrea de coneixement: Genètica. Perfil docent: Genètica humana. 
Pràctiques de genètica. Genètica aplicada.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre: 
horari de matí i horabaixa 
 
Segon semestre: 
horari de matí i horabaixa 
 
Segon semestre:  
horari d’horabaixa 

20117 Pràctiques Integrades de Microbiologia i 
Genètica (grau de Biologia) 
 
11221 Diagnòstic Molecular i Teràpia Gènica (Màster 
Universitari: Biotecnologia Aplicada) 
 
11224 Seminaris d’Investigació Biomèdica (Màster 
Universitari. Biotecnologia Aplicada) 

 
  
 
Departament de Biologia Fonamental i  Ciències de la Salut 
 

Codi:  150530 
Un professor contractat doctor (interí). Àrea de coneixement: Fisiologia. Perfil docent: 
Fisiologia general, humana i animal. Perfil com a investigador: Epidemiologia nutricional i 
estils de vida.  
 
  
 
Departament de Ciències Matemàtiques i  Informàtica 



 
 

 2 

 
Codi:  CMI2 

Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors. Perfil docent: Sistemes encastats (grau d’Enginyeria Informàtica). Xarxes de 
comunicació industrial (grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica). Perfil com a 
investigador: Disseny, avaluació quantitativa i implementació de sistemes encastats distribuïts 
tolerants a fallades.  
 

Codi:  CMI3 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència 
Artificial. Perfil: Aplicacions distribuïdes a Internet i interfícies d’usuari. Estructures de dades. 
Perfil com a investigador: Interfícies i sistemes interactius basats en visió i altres sensors per a 
persones amb discapacitat.  
 

Codi:  CMI4 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència 
Artificial. Perfil docent: Matemàtiques I (grau de Biologia i grau de Bioquímica). Models 
matemàtics en Ciències Socials (grau de Matemàtiques). Perfil com a investigador: Connectius en 
lògica borrosa. Funcions d’implicació borroses i aplicacions al tractament d’imatges.  
 

Codi:  CMI5 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència 
Artificial. Perfil docent: Algorísmia. Algorismes avançats. Perfil com a investigador: Interacció 
basada en visió i en humans per a aplicacions de salut.  
 
  
 
Departament de Ciències Històriques i  Teoria de les Arts 
 

Codi:  CHiTA2 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Prehistòria. Perfil docent: Introducció a 
les comunitats prehistòriques. Etnoarqueologia. Perfil com a investigador: Etnoarqueologia. 
 

Codi:  021716 
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Història Moderna. Perfil docent: Mètodes i 
tècniques de treball històric (Antic Règim) i Història moderna d’Amèrica. Perfil com a 
investigador: Història moderna d’Espanya i Amèrica. 
 

Codi:  021389 
Un professor associat 2 hores. Àrea de coneixement: Història de l’Art. Perfil: El propi de l’àrea.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
els dimarts de 19 a 21 hores i 
els divendres de 18 a 20 hores 
 
Segon semestre: 
els dilluns de 17 a 19 hores i 
els dijous de 18 a 20 hores 

20262 Museologia i Museografia (grau d’Història de 
l’Art) 
 
 
20254 Mitjans de Comunicació de Massa i 
Llenguatges Audiovisuals (grau d’Història de l’Art) 

 
  
 
Departament de Dret Privat 
 

Codi:  DPR2 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Dret Civil. Perfil docent i perfil com a 
investigador: El propi de l’àrea.  
 

Codi:  DPR1 
Un ajudant. Àrea de coneixement: Dret Mercantil. Perfil: El propi de l’àrea.  
 

Codi:  DPR2 
Un ajudant. Àrea de coneixement: Dret Mercantil. Perfil: El propi de l’àrea.  
 

Codi:  040144 
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Un professor associat 3 hores. Àrea de coneixement: Dret Civil. Perfil docent: Contractació i 
document notarial.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
els dilluns de 12 a 14 hores 

20480 Contractació i Document Notarial (doble titulació: 
grau d’Administració d’Empreses i grau de Dret)  

 
  
 
Departament de Dret Públic 
 

Codi:  DPÚ2 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Història del Dret i de les 
Institucions. Perfil docent i perfil com a investigador: El propi de l’àrea.  
 

Codi:  DPÚ3 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Dret Administratiu. Perfil docent i 
perfil com a investigador: El propi de l’àrea.  
 

Codi:  DPÚ4 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Dret Administratiu. Perfil docent i 
perfil com a investigador: El propi de l’àrea.  
 

Codi:  DPÚ5 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Dret Constitucional. Perfil docent i 
perfil com a investigador: El propi de l’àrea.  
 

Codi:  DPÚ1 (MP 20/12/2017)  
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Dret Penal. Perfil docent i perfil com 
a investigador: El propi de l’àrea.  
 

Codi:  DPÚ2 (MP 20/12/2017) 
Un ajudant. Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social. Perfil: El propi 
de l’àrea.  
 

Codi:  DPÚ4 (MP 20/12/2017) 
Un professor associat 2 hores. Àrea de coneixement: Dret Administratiu. Perfil docent: El 
propi de l’àrea.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
els dimarts de 10 a 11 hores i els 
dimecres de 10 a 12 hores 

20406 Fonts del Dret (grau de Dret) 

 
Codi:  DPÚ3 (MP 20/12/2017) 

Un professor associat 2 hores. Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat 
Social. Perfil docent: El propi de l’àrea.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
horari d’horabaixa 

Docència pràctica de Dret Laboral (Màster universitari. 
Advocacia) 

 
Codi:  050435 

Un professor associat 4 hores. Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat 
Social. Perfil: El propi de l’àrea.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
els dimarts de 17 a 19 hores 

22513 Acció Protectora de la Seguretat Social i 
Prestacions I (grau de Relacions Laborals) 

 
  
 
Departament d’Economia Aplicada 
 

Codi:  EA1 
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Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil docent: 
Economia del sector públic i economia del benestar. Perfil com a investigador: Economia 
de la família i avaluació de polítiques públiques.  
 

Codi:  EA2 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil docent: 
Economia del sector públic i economia del benestar. Perfil com a investigador: Economia 
de la família i avaluació de polítiques públiques.  
 

Codi:  EA3 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil docent: 
Microeconomia i teoria de jocs. Perfil com a investigador: Teoria de jocs.  
 

Codi:  EA4 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil docent: 
Macroeconomia i economia del turisme. Perfil com a investigador: Economia del 
turisme.  
 
  
 
Departament d’Economia de l ’Empresa 
 

Codi:  EE1 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Economia Financera i 
Comptabilitat. Perfil docent: Comptabilitat financera i anàlisi comptable. Perfil com a 
investigador: Anàlisi comptable d’empreses hoteleres.  
 
  
 
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica 
 

Codi:  FEMiC2 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. Perfil docent: 
Mons anglòfons en perspectiva històrica i cultural. Cultural Insights into the English-
Speaking World I, II. Perfil com a investigador: Teatre anglès, televisió i la seva recepció 
a Espanya.  
 

Codi:  FEMiC3 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Llengua Espanyola. Perfil: 
Fonètica i fonologia de l’espanyol: sincronia i diacronia. Perfil com a investigador: 
Fonètica i fonologia de l’espanyol: sincronia i diacronia.  
 

Codi:  080360 
Un professor associat 2,5 hores. Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. Perfil: Llengua 
anglesa.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
els dilluns de 16 a 20 hores i els 
dijous de 16 a 17 hores 

21800 Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics 
en Llengua Anglesa (grau d’Estudis Anglesos) 
 

 
Codi:  FEMiC1 (MP 24/07/2017) 

Un professor associat 3 hores. Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. Perfil: Llengua 
anglesa i la seva didàctica II. 
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
els dilluns de 18.30 a 20 hores, 
els dimecres de 18 a 20 hores i 
els divendres de 18.30 a 20 hores 

22117 Llengua Anglesa i la seva Didàctica II (grau 
d’Educació Primària) 

 
Codi:  803117 
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Un professor associat 3 hores. Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. Perfil: Llengua 
anglesa.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
els dilluns de 10 a 12 hores i els 
dijous de 12 a 14 hores 
 
Segon semestre 

21800 Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics 
en Llengua Anglesa (grau d’Estudis Anglesos) 
 
 
22126 Pràcticum I (grau d’Educació Primària) 

 
  
 
Departament de Filosofia i  Treball  Social 
 

Codi:  FiTS1 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Filosofia. Perfil docent: Filosofia 
antiga i medieval. Perfil com a investigador: Ramon Llull.  
 

Codi:  FiTS2 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Filosofia. Perfil docent: Teoria del 
coneixement I. Perfil com a investigador: Teoria del coneixement en Comenius. 
 
  
 
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l ’Educació 
 

Codi:  PAPE1 
Un professor contractat doctor. Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar. 
Perfil docent: Educació intercultural, intervenció socioeducativa i immigració. Perfil com 
a investigador: Educació intercultural i documentació i comunicació científica en l’àmbit 
de l’educació.  
 

Codi:  PAPE1 (MP 20/12/2017) 
Un professor associat 2,5 hores. Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació. Perfil: Psicologia del desenvolupament. Pràctiques de menció i suport 
educatiu.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
els dijous de 10.30 a 12 hores  
(grup pràctic) 
 
Segon semestre:  
horari de matí i horabaixa 

22201 Psicologia del Desenvolupament (grau d’Educació 
Social) 
 
 
22163 Pràctiques de Menció i Suport Educatiu (grau 
d’Educació Primària) 

 
  
 
Departament de Pedagogia i  Didàctiques Específiques 
 

Codi:  PDE1 
Un professor contractat doctor: Àrea de coneixement: Teoria i Història de l’Educació. 
Perfil docent i perfil com a investigador: Història de l’educació social. 
 
  
 
Departament de Psicologia 
 

Codi:  130629 
Un professor associat de 5 hores. Àrea de coneixement: Psicologia Social. Perfil docent: 
Psicologia dels grups. Tècniques de prevenció de riscs laborals.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
els dimecres de 15 a 17 hores i els 

21316 Psicologia dels Grups (grau de Psicologia) 
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dijous de 16 a 18 hores 
 
Segon semestre:  
els dimarts de 19 a 21 hores 

 
 
22527 Tècniques de Prevenció de Riscs (grau de 
Relacions Laborals) 

 
  
 
Departament de Química 
 

Codi:  QC 
Un professor associat 4 hores. Àrea de coneixement: Química Analítica. Perfil docent: 
Química analítica.  
Horari plaça Assignatura a impartir 
Segon semestre:  
els dimecres, dijous o divendres 
de 15.30 a 19.30 hores 
 
Segon semestre:  
de dilluns a divendres de 9 a 10 
hores 

21405 Laboratori de Química General II (grau de 
Química) 
 
 
21436 Anàlisis Clíniques (grau de Química) 

 
  
 
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 11 de gener al 24 de gener de 2018, 
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, 11 de gener de 2018 
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Per delegació del Rector (FOU núm. 450, extr.), 
 
 
 
 
M. Antònia Fornés, 
vicerectora de Professorat 
 


