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Resolució de la comissió tècnica de selecció per la qual es publica la llista definitiva 

d’admesos i exclosos i el calendari de la Fase 1 per a la selecció de professors interins 

per a diferents àrees com a personal docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les 

Illes Balears (ESADIB), segons la resolució del president del Patronat de la Fundació per 

als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 

de maig de 2019 (BOIB núm. 73 d’1 de juny de 2019). 

 

1. Es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos per a la selecció de professors interins per a 

diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes 

Balears (ESADIB). 

 

2. Contra l’aprovació de la llista definitiva  es pot interposar un escrit d’al·legacions davant el 

Protectorat de la Fundació (Conselleria d’Educació i Universitat) en un termini de tres dies 

hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació. 

 

3. Es publica el calendari de la Fase I corresponent a la defensa oral del projecte docent que es 

durà a terme del 9 al 12 de juliol a les 9:00 h, en una crida única, a l’Escola Superior d’Art 

Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) a l’Annex II d’aquesta Resolució. 

 

 

 

 

La secretària      Vist i plau 

       El president 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Teresa Villar Martínez    Pere Fullana Mas 

 

 

 

Palma, 1 de juliol de 2019 

 

 

 

 



 

 

  

2 

 

 

ANNEX I 

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS 

 

REGISTRE 
D'ENTRADA 

OBSERVACIONS 

22653 Admès  

22664 Admès  

22670 Admès  

22673 Admès  

22674 Admès 

22676 Admès 

22679 Admès 

22681 Admès 

22682 Admès 

22683 Admès 

22684 Admès 

22685 Admès 

22690 Admès 
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ANNEX II 

 

CALENDARI FASE I: DEFENSA ORAL DEL PROJECTE DOCENT 

  

Es convoca els aspirants els dies indicats a continuació a les 9:00 h en una crida única i s’informa 
de l’hora aproximada en què cada aspirant realitzarà la defensa oral del projecte docent. 

 

 

DIMARTS 09/07/2019 

Crida única a les 9:00 h 

Registre d’entrada 
Hora prevista per realitzar la 

defensa oral del projecte docent 

22653 9:00 h 

22664 10:00 h 

22670 11:00 h 

22673 12:00 h 

DIMECRES 10/07/2019 

Crida única a les 9:00 h 

Registre d’entrada 
Hora prevista per realitzar la 

defensa oral del projecte docent 

22674 9:00 h 

22676 10:00 h 

22679 11:00 h 

DIJOUS 11/07/2019 

Crida única a les 9:00 h 

Registre d’entrada 
Hora prevista per realitzar la 

defensa oral del projecte docent 

22681 9:00 h 

22682 10:00 h 

22683 11:00 h 
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DIVENDRES 12/07/2019 

Crida única a les 9:00 h 

Registre d’entrada 
Hora prevista per realitzar la 

defensa oral del projecte docent 

22684 9:00 h 

22685 10:00 h 

22690 11:00 h 

 

 


