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CRITERIS SELECTIUS PER COBRIR UN LLOC VACANT AMB RESERVA DE LLOC DE 
TREBALL D’UN/A PROFESSOR/A DE L’ÀREA DE DICCIÓ I EXPRESSIÓ ORAL 
(L03290054), DE LA FUNDACIÓ PER ALS ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA I ARTS 
ESCÈNIQUES DE LES ILLES BALEARS (FESMAE-IB)  
  
  
  
1. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA I TIPUS DE CONTRACTE  
  
1. 1. Convocatòria: per a seleccionar un/a professor/a interí/a per lloc vacant de 
l’àrea de dicció i expressió oral. 
 

1. 2. Nombre de places convocades: 1  
  
1.3. Tipus de contracte: Interinitat per substitució temporal de personal amb 
reserva de lloc de treball, a temps parcial, categoria A, professor/a.  
  
 1.4. Funcions: tindrà encomanades les funcions següents:  

  
• Impartir les assignatures que li encomani l’equip directiu docent, 

relacionades amb la seva especialitat, i segons el calendari acadèmic.  
• Avaluar els alumnes segons els criteris indicats a la guia docent.  
• Assistir obligatòriament a tots els claustres de professors i les reunions de 

departament i reunions d’avaluació.  
• La feina administrativa corresponent al seu lloc de feina (elaboració de la 

documentació acadèmica, control d’assistència i retards dels alumnes, 
introduir les notes al CODEX, elaboració de les guies docents i cronogrames, 
registres d’avaluació contínua, etc.)  

• Altres tasques:   
o Atenció als alumnes,   
o Coordinació de la tasca docent  
o Participació en els òrgans i comissions a què estiguin assignats  
o Desenvolupament dels plans i projectes del centre  
o Col·laboració en la gestió del centre i la realització de les accions 

derivades de la implantació del sistema de qualitat, i/o a 
complementar les hores destinades al programa de recerca, si escau, 
i/o a la dedicació per ocupar càrrecs directius i de coordinació, etc.  
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o Participar en la realització d’activitats formatives incloses en el pla de 
formació o altres activitats al centre degudament programades, a 
activitats relacionades amb la docència, la preparació de classes, la 
formació permanent o a qualsevol altra activitat artística o 
pedagògica complementària.  

   
1.5. Sou: els emoluments anuals per jornada completa es fixen en 42.444,34 euros 
bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, exclosa l’antiguitat i ajuts socials que atorga 
la Fundació. La retribució serà proporcional a les hores de docència que 
s’imparteix.  
  
  

Salari Base C. Insularitat C. Paga Extra 
C. Dedicació 

Especial 
C. Dificultat 

Tècnica 

23.088,94 €  1.096,80 €  1.042.44 €  7.963,08 €  9.253,08 €  

  
1.6. Horari: Jornada a temps parcial de dilluns a divendres segons les necessitats 
del centre  
  
1.7. Categoria: A  
  
1.8. Codi identificació RLT: L03290054  
   
  
2. PROCEDIMENT 
 

1. Convocatòria publica al SOIB. La inscripció a l’oferta del SOIB implica per 
part de l’aspirant l’acceptació que totes les comunicacions i notificacions es 
faran exclusivament al correu electrònic que l’aspirant indiqui en el 
formulari d’inscripció del SOIB.  
 
Es considera que les persones que han emplenat la inscripció del SOIB per 
participar en aquesta selecció donen el consentiment perquè la Fundació 
tracti les seves dades personals als efectes que se’n deriven. 

 
2. Una vegada finalitzat el període de publicació de l’oferta el SOIB, la Fundació 

remetrà un correu electrònic amb un enllaç perquè els/les aspirants aportin 
les seves dades personals i els mèrits que volen al·legar (Autobaremació).  
 
No es valorarà cap mèrit que no s'hagi al·legat i acreditat en el formulari. 
El fet de no acreditar qualsevol dels mèrits en la forma indicada implicarà 
que aquest mèrit no es valorarà. 
 

3. El tribunal revisarà i valorarà els mèrits al·legats pels candidats/tes. 
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4. Realització de les entrevistes adreçades a comprovar les aptituds, habilitats 
i els coneixements dels/de les aspirants en relació amb la plaça convocada. 
Només es cridaran a l’entrevista els/les aspirants que tinguin una puntuació 
no inferior en deu punts de la puntuació del/de la candidat/a millor valorat 
en el concurs de mèrits.  
 

5. Publicació del llistat de puntuacions de les persones que hagin completat tot 
el procés.  
 

6. L’assignació definitiva del lloc queda supeditada a la comprovació de tota la 
documentació original al·legada com a mèrit del/de la candidat/a que hagi 
obtingut la puntuació més alta.  L’aspirant preseleccionat per al lloc de 
treball, haurà d’aportar en un termini de tres dies hàbils comptadors des de 
l’endemà de la publicació del llistat de puntuacions, els documents originals 
dels mèrits al·legats. En cas de no fer-ho, es requerirà la documentació a 
l’aspirant següent amb més puntuació. 
 

7. En el cas que no es pugui aportar algun dels documents originals, es 
descomptarà la puntuació del mèrit, i s’assignarà una nova puntuació. En el 
cas que amb aquest canvi l’aspirant aconsegueixi una puntuació inferior a 
la del/de la següent candidat/a, es procedirà a sol·licitar al/a la següent 
candidat/a la documentació original.  Una vegada comprovada la 
documentació, s’assignarà una nova puntuació als/a les candidats/es. 
Aquest procés es repetirà amb els/les següents candidats/tes en el cas que 
sigui necessari, realitzant inclús noves entrevistes si fos necessari.  
 

8. La persona aspirant seleccionada s’haurà d’incorporar al lloc de feina en un 
termini màxim de tres dies comptadors des de l’endemà del dia que se’l cridi 
a incorporar-se al lloc de feina. 
 

9. No incorporar-se en el termini indicat, implica la renúncia al lloc de treball i 
es contractarà al/a la següent aspirant en la llista.  

  
El procés de selecció consta de dues parts:  
  

• Valoració dels mèrits i l’experiència dins de l’àmbit de la plaça: amb els 
criteris assenyalats al punt 5 d’aquestes bases. 

• Entrevista personal. Amb els criteris assenyalats al punt 6. 
  

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

• Director/a acadèmica de l’ESADIB, categoria: A, o persona en la qui delegui.  
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• El/la cap del departament corresponent de l’ESADIB, o persona en la qui 
delegui.  

• Un/a professor/ra escollida per sorteig del claustre de professors de 
l’ESADIB. 

• Un/a representant d’inspecció educativa, o persona en la qui delegui, amb 
veu però sense vot.  

  
  
4. REQUISITS 
 

• Tenir la nacionalitat espanyola, d’un estat de la Unió Europea o d’alguna 
d’altra que, de conformitat amb la normativa vigent sobre aquesta matèria, 
permeti l'accés a un treball públic. 

• Tenir 18 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. 
• No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de 

qualsevol administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris 
de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta 
o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per 
exercir funcions similars a les que complien, en el cas que haguessin estat 
separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de ser 
nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent 
ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en 
el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.  

• Han de ser compatibles laboralment i contractualment per exercir les 
seves funcions a ens del sector públic instrumental, circumstància que s’ha 
de manifestar per escrit. S’ha de tenir en compte el que disposa Acord del 
Consell de Govern de 21 de novembre de 2022 pel qual es declara d’interès 
públic el desenvolupament d’una segona activitat com a personal docent 
al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, exclusivament en 
determinades places i/o especialitats, amb qualsevol activitat pública 
principal en el sector públic de la CAIB. 

• Títol superior d'art dramàtic en l’especialitat d’interpretació o 
grau/llicenciatura en filologia catalana o grau/llicenciatura en humanitats, 
sempre que s'acrediti haver cursat llengua i literatura catalana  

• Nivell C1 de català.  
  

  
 

5. VALORACIÓ DE MÈRITS I EXPERIÈNCIA  
  
La valoració dels mèrits es farà d’acord el barem que s’especifica a continuació i 
que s’estructura en quatre blocs:  
  

a. Experiència docent: màxim, 30 punts.   
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Experiència professional en el desenvolupament de funcions docents 
coincidents amb les del lloc que s’ha de proveir o anàlogues a aquestes, pel 
que fa al contingut professional i al nivell tècnic:  
  

▪ Per cada assignatura impartida a centres d’ensenyament 
superior d’art dramàtic amb coincidència de l’àrea de 
coneixement: 2 punts per assignatura i curs. Per cada 
assignatura impartida a centres d’ensenyament superior i 
universitats, amb coincidència amb assignatures de l’àrea de 
coneixement: 1 punt per assignatura i curs.  

 

Documents justificatius:   
  

• Centres públics: una fotocòpia dels nomenaments, dels 
contractes o d’un certificat expedit pel secretari del centre, amb 
el vistiplau del director, en què han de constar les assignatures 
impartides i la data de presa de possessió i la de cessament, o 
d’un full de serveis d’una administració educativa, amb plenes 
competències educatives, en què ha de constar la durada real dels 
serveis prestats.   
• Centres privats: una fotocòpia dels contractes o d’un certificat 
expedit pel titular o el director del centre corresponent, en què 
s’han de detallar les assignatures impartides i la durada a cada 
curs acadèmic.  

  
b. Mèrits professionals i artístics: màxim, 20 punts.   

  
• Experiència com a professional en l’àmbit de les arts 

escèniques (experiència com a artista o investigador) segons 
el perfil de la plaça: màxim, 10 punts.  

 

o Per l’experiència artística: 0,5 punts per cada contracte 
o espectacle.   

o Per l’experiència com a investigador en l’àmbit de les 
arts de l’espectacle: Participació en projectes de 
recerca: 1 punt per projecte.   

o Participació com a investigador responsable en 
projectes de recerca: 2 punts per projecte.   
 

• Obtenció de beques de recerca predoctorals o postdoctorals: 
2 punts per beca obtinguda.   

• Estades de recerca: 1 punt per estada.   
• Direcció de Treballs de Final de Màster (TFM): 1 punt per TFM.  
• Direcció de tesis doctorals: 2 punts per tesi.   
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• Seminaris, congressos, conferències, premis obtinguts i 
publicacions relacionats amb l’àrea de coneixement: màxim, 10 
punts.   

  
o Per cada ponència o comunicació a seminaris i 

congressos de l’àmbit de la plaça: 0,5 punts. Per cada 
conferència de l’àmbit de la plaça: 0,5 punts.   

o Per cada publicació relacionada amb la plaça: 0,5 
punts.   

o Per premis obtinguts que estiguin relacionats amb 
l’àmbit de la plaça:  
 

▪ D’àmbit autonòmic: 2 punts per cada premi 
▪ D’àmbit nacional: 3 punts per cada premi. 
▪ D’àmbit internacional: 4 punts per cada premi. 

  
Documents justificatius:   
  
Una fotocòpia dels certificats acreditatius de cada activitat realitzada expedits per 
l’organisme corresponent. En el cas de l’experiència artística, una fotocòpia dels 
contractes o dels programes dels espectacles, en què ha de figurar el nom de 
l’aspirant. En el cas de les publicacions, se n’ha de presentar un exemplar o una 
fotocòpia.  
  

c. Mèrits acadèmics: màxim, 20 punts.   
  

• Formació específica de l’àmbit de la plaça: màxim, 6 punts.   
  

o Cursos específics de 20 hores o més de l’àmbit de la 
plaça a escoles especialitzades o amb professors de 
prestigi reconegut:   
 

▪ Cursos de 20 a 100 hores 1 punt  
▪ Cursos de 101 hores o més 2 punts.   

  
• Estudis de postgrau: màxim, 8 punts.   

  
o Títol de doctor: 4 punts.   
o Màster oficial: 2 punts.   
o Postgraus: 1 punt.   
o Altres titulacions superiors o universitàries: 1 punt per 
títol.   

  
• Altres mèrits acadèmics: màxim 2 punts  
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o Coneixements de català: Certificat de nivell C2 de 
català: 1 punt. 
o Coneixements de català: Certificat LA 0,5 punts.   
o Coneixement d’altres llengües reconegudes a l’espai 
europeu de l’educació: Certificat de nivell B2: 0,4 punts, 
Certificat nivell C1: 0,6 punts, Certificat nivell C2: 1 punt.  

 
• Premis extraordinaris: màxim 4 punts 

 
o Premi extraordinari de llicenciatura o grau: 1 punt. 
o Premi extraordinari de màster: 2 punts 
o Premi extraordinari de doctorat: 4 punts.   

  
 
Documents justificatius:   
  
Una fotocòpia del títol (o del certificat que acrediti l’abonament dels drets 
d’expedició del títol), dels premis, dels certificats dels cursos rebuts i de les 
activitats realitzades, segons correspongui.   
  

d. Càrrecs de gestió acadèmica: màxim, 20 punts.   
  

• Membre de l’equip directiu de centres d’ensenyament 
superior d’art dramàtic: 2 punts per curs acadèmic.   
• Membre de l’equip directiu de centres d’ensenyament 
superior: 1 punt per curs acadèmic.   
• Cap de departament de centres d’ensenyament superior d’art 
dramàtic: 1 punt per curs acadèmic.   
• Cap de departament de centres d’ensenyament superior: 0,5 
punts per curs acadèmic.   

  
  
Documents justificatius:   
  
Una fotocòpia dels nomenaments o una fotocòpia d’un certificat expedit pel 
secretari del centre amb el vistiplau del director.  
  
   
 6. ENTREVISTA PERSONAL 

  
S’ha de valorar l’experiència en l’àmbit de la plaça a la qual es presenta l’aspirant 
dins el projecte educatiu del centre i la innovació pedagògica que aporta.  (màxim 
10 punts) 

   
 

 7. DESEMPAT 
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Els criteris en cas d’empat són els següents, per ordre de prelació: 
 

1. La persona que hagi obtingut la puntuació més alta a l’experiència docent. 
2. La persona que hagi obtingut la puntuació més alta en els mèrits 

professionals i artístics 
3. La persona que hagi obtingut la puntuació més alta en els mèrits acadèmics 
4. Sorteig 


