1. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA I TIPUS DE CONTRACTE
1.1 Càrrec: professor de musicologia
1.2. Nombre de places convocades: 1.
1.3. Tipus de contracte: Contracte interí per cobrir lloc vacant, fins que es cobreixi la
plaça per el procediment habitual o s’amortitzi.
1.4. Funcions: tindrà encomanades les funcions següents:
 Impartir les assignatures que li encomani l’equip directiu docent
 Avaluar els alumnes segons els criteris indicats a la guia docent.
 Assistir obligatòriament tots els claustres de professors i les reunions de
departament.
 La feina administrativa corresponent en quant al seu lloc de feina (control
d’assistència i retards dels alumnes, introduir les notes al CODEX, elaboració de
les guies docents i cronogrames, registres d’avaluació contínua, etc.)
1.5. Sou: els emoluments anuals es fixen en 27.865 euros bruts anuals, distribuïts en 14
pagues.
1.6. Horari: 26,5 (70% jornada) hores setmanals de les quals 13 hores son lectives, de
dilluns a divendres en horari de matí entre les 08.00 i les 15.00 hores, segons les
necessitats del centre.
1.7. Categoria: A

2. PROCEDIMENT
2.1.- Defensa oral del projecte docent davant l’òrgan de selecció.
2.2.- Valoració del currículum del candidat/s.

3. ÒRGAN DE SELECCIÓ
L’òrgan de selecció estarà format per les següents persones amb indicació del lloc de
treball/categoria que ocupen:
-

Ramon Porter Talens, Director del centre, categoria: A
Eulalia Salbanyà i Benet, Cap d’estudis, categoria: A
Xavier Mut Palmer, Secretari acadèmic, categoria A

-

Assessora externa del òrgan de selecció Bàrbara Durán Bordoy, Musicòloga,
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4. REQUISITS
 Llicenciatura en musicologia.
 Han de ser compatibles laboralment i contractualment per exercir funcions
docents a ens del sector públic instrumental, circumstància que s’ha de
manifestar per escrit.
 No han d’estar inhabilitats per sentència ferma per exercir funcions públiques ni
han d’haver estat separats del servei de cap entitat o institució del sector públic
per una resolució disciplinària ferma.
5. VALORACIÓ DELS MÈRITS
La valoració dels mèrits es farà d’acord el barem que s’especifica a continuació i que
s’estructura en dos blocs:
5.1. Primera fase: defensa oral del projecte docent (50 punts)
S’ha de valorar la viabilitat del projecte docent dins el projecte educatiu del centre
i la innovació pedagògica que aporta. L’aspirant disposa d’un temps màxim de
20 minuts per defensar oralment el projecte i el tribunal pot formular les preguntes
que consideri convenients sobre el contingut de l’exposició.
L’òrgan de selecció, ha de valorar la defensa oral del projecte docent d’acord
amb els criteris següents:
-

Projecte docent de les assignatures assenyalades al punt 1.1: 10
punts.
Continguts pedagògics: 20 punts.
Metodologia: 10 punts.
Claredat en l’exposició: 10 punts.

-

5.2. Segona fase: valoració dels mèrits i de l’experiència dels aspirants (50
punts)
5.2.1. Mèrits acadèmics (25 punts)
a) Titulacions superiors específiques relacionades amb l’assignatura
(exceptuant la titulació al·legada com a requisit) obtingudes en una
institució acadèmica oficial o en una escola internacional de prestigi
reconegut: 2 punts per titulació.
b) Coneixements de català: màxim 1 punt. Certificat C2: 1 punt. Certificat
C1: 0,5 punts. Documents justificatius: un certificat expedit o
homologat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern
de les Illes Balears.
c) Estudis de tercer cicle:
-
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Doctorat relacionat amb l’especialitat: 3 punts.
Màster universitari oficial relacionat amb l’especialitat: 1 punt.

2

-

Suficiència investigadora relacionada amb l’especialitat: 0,75
punts.

d) Congressos, publicacions i conferències
Document justificatius: una còpia del abstracte o certificat, còpia o
exemplar de la publicació, programa de la conferència o certificat.
-

Per cada comunicació a congressos:
o
o

D’àmbit nacional: 0,5 punts.
D’àmbit internacional: 1 punt.

-

Per cada publicació: 1 punt

-

Per cada conferència:
o
o

D’àmbit nacional: 0,25 punts.
D’àmbit internacional: 0,50 punts.

5.2.2. Experiència (Màxim 25 punts)
5.2.2.1 Experiència com a docent (15 punts)
a) Per cada any d’experiència docent en estudis de grau superior de
Música de la mateixa especialitat a la qual s’opta, impartits a centres
públics o privats: 1 punt.
b) Per cada any d’experiència docent en estudis de grau mitjà de Música
de l’especialitat a la qual s’opta, impartits a centres públics o privats:
0,50 punts.
5.2.2.2 Experiència laboral professional com a investigador (Màxim 10
punts)
a) Per cada beca d’investigació nacional: 0,5 punts
b) Per cada beca d’investigació internacional: 1 punt
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