
 

 

 

Resolució del Conseller d’Educació, Cultura i 

Universitats per la qual es  convoquen, de manera 

extraordinària, places de professors especialistes a 

l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears 

per al curs 2011-2012 per a l’especialitat de 

Producció i Gestió Teatral 

 

 

Antecedents 

 

1.El Consell de Govern de les Illes Balears en sessió 

celebrada el 3 de març de 2006 constituí la 

fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de 

les Illes Balears, els objectius de la qual seran la 

gestió, la promoció i el suport de les iniciatives i 

activitats relacionades amb els estudis superiors 

d’art dramàtic. 

 

2.Aquest Acord de Consell de Govern disposà que el 

personal docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic 

de les Illes Balears ha de ser seleccionat d’acord 

amb els principis de publicitat, igualtat, mèrit i 

capacitat, i que estarà vinculat a la Fundació per una 

relació subjecta a les normes de dret laboral que 

corresponguin. 

 

3.Per altra banda, els Estatuts de la fundació per a 

l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears 

estableix al seu article 5 que la seva gestió 

acadèmica es regirà per la Llei orgànica 2/2006, de 

3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 04-05-

2006), per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de 

desembre, de qualitat de l’educació, i per les normes 

que despleguin les citades, entre d’altres. 

 

4.Mitjançant la resolució del conseller d’Educació, 

Cultura i Universitats, de 5 d’agost de 2011, es 



 

varen convocar places de professors especialistes a 

l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears 

per al curs 2011-12.  

 

Una vegada transcorregut el procés selectiu derivat 

d’aquesta convocatòria, ha hagut determinades 

especialitats que han quedat desertes, motiu pel 

qual s’ha de procedir a convocar extraordinàriament 

un nou procés selectiu per cobrir totes les 

necessitats de professionals amb experiència laboral 

requerides per impartir determinades especialitats a 

l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears 

durant el curs 2011-2012. 

 

 

Per tot això, fent ús de la competència que m’atorga la 

disposició addicional tercera de la Llei 3/2007, de 27 de 

març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears, dict la següent 

 

 

 

Resolució 

 

Primer. Es convoquen, de manera extraordinària, places 

de professors especialistes en l’especialitat de Producció 

i Gestió Teatral, a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de 

les Illes Balears durant el curs 2011-2012, d’acord amb 

el RD 1560/1995 de 21 de setembre (BOE del 21 

d’octubre), pel qual es regula el règim de contractació de 

professors  especialistes. 

 

Segon. El termini de presentació de sol·licituds per 

participar en aquesta convocatòria és de tres dies hàbils 

des de l’endemà de la seva publicació a l’adreça 

http://dguni.caib.es i a la pàgina web  de l’Escola Superior 

d’Art Dramàtic de les Illes Balears www.esadib.com. 

 

Només es consideraran aquelles circumstàncies 

indicades en el currículum que es justifiquin 

http://dguni.caib.es/
http://www.esadib.com/


 

documentalment, mitjançant document original o 

fotocòpia acarada d’aquest. 

 

No obstant l’anterior, les persones interessades que 

hagin participat a la convocatòria de 5 d’agost de 2011 

de places de professors especialistes (BOIB núm. 122, 

de 13 d’agost de 2011) no estaran obligades a 

presentar la documentació que ja consti a la Direcció 

General d’Universitats, Recerca i Transferència del 

Coneixement,  o a les Delegacions Territorials d’Educació 

de Menorca i d’Eivissa i Formentera. Únicament hauran 

de presentar sol·licitud de participació a la present 

convocatòria segons el model de l’annex III, i se’ls 

valorarà la documentació que ja hagin aportat en la 

resolució de 5 d’agost esmentada. 

 

Tercer.  Les sol·licituds es presentaran segons el model 

de l’annex III d’aquesta resolució, a la Direcció General de 

Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, o 

a les Delegacions Territorials d’Educació de Menorca i 

d’Eivissa i Formentera. 

 

Amb la sol·licitud de participació, tots els interessats, 

excepte els indicats al punt segon d’aquesta resolució, 

adjuntaran el Currículum Vitae (d’acord amb l’annex II 

d’aquesta Resolució), contractes laborals, certificats 

d’empresa o altes d’autònom on consti la categoria 

laboral, el tipus d’activitat, el justificant de cotització a la 

seguretat social i la documentació que vulgui aportar el 

participant per justificar els mèrits. 

 

Quart. La comissió per a la valoració de les sol·licituds 

serà la mateixa que la de la convocatòria de 5 d’agost de 

2011, de places de professors especialistes a l’Escola 

Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 

2011-12. La llista provisional de selecció de professors 

especialistes es farà pública a la Direcció General de 

Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement i 

a l’adreça http://dguni.caib.es abans de l’1 d’octubre de 

2011. 

http://dguni.caib.es/


 

 

El termini de reclamacions serà de tres dies naturals a 

comptar des del dia de la publicació. 

 

La Direcció General de Universitats, Recerca i 

Transferència del Coneixement estimarà o desestimarà 

les reclamacions presentades mitjançant la resolució en 

què es faran públiques les llistes definitives d’aspirants 

admesos i exclosos.  

 

La llista s’exposarà en els mateixos llocs prevists en el 

paràgraf anterior. 

 

Aquesta llista definitiva de candidats seleccionats i la 

llista de reserva tindrà validesa durant el curs 

2011/2012. 

 

Cinquè. Contra aquesta Resolució, les persones 

interessades podran interposar recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu 

de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des 

de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, de 

conformitat amb el que determina l’article 46.1 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

 

No obstant això, les persones interessades podran 

interposar recurs potestatiu de reposició davant el 

conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes 

comptador des del dia següent al de la publicació 

d’aquesta Resolució , de conformitat amb els articles 

116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu 

comú. 

 

 

Palma, 19 de setembre de 2011 

 

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats 



 

 

 

 

 

 

Rafael Àngel Bosch i Sans  



 

ANNEX I 

 

 

PLACES PER A PROFESSORS ESPECIALISTES A L’ESCOLA SUPERIOR D’ART 

DRAMÀTIC DE LES ILLES BALEARS 

 

 

ESPECIALITAT: PRODUCCIÓ I GESTIÓ TEATRAL 

Assignatura:  Producció i gestió teatral (Total 3 h. setmanals. 1r 

semestre). 

 Perfil: Productor i gestor teatral.  

Requisits:  Experiència acreditada mínima de 3 anys d'exercici de la 

professió en l'àmbit de la plaça. 

 



 

ANNEX II 

 

El currículum vitae s’haurà d’ajustar als apartats següents, adjuntant fotocòpia 

acarada de tota la documentació justificativa dels mèrits que es relacionen en els 

apartats 2, 3 i 4 ordenats per apartats. 

 

 

1. DADES PERSONALS 

 

2. EXPERIÈNCIA LABORAL 

Relació cronològica i descripció dels llocs de feina, relacionats amb la plaça a la 

que es vol accedir, ocupats per l’aspirant. 

 

3. DADES ACADÈMIQUES I DE FORMACIÓ 

Relació cronològica i descripció dels estudis realitzats i dels cursos o seminaris 

als que ha assistit. 

 

4. CONEIXEMENT DE CATALÀ 

 

5. EXPERIÈNCIA DOCENT 

 

6. ALTRES MÈRITS O ACTIVITATS D’INTERÈS 



 

 

 

ANNEX III 

SOL.LICITUD PER COBRIR PLACES COM A PROFESSOR ESPECIALISTA 

EN CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS 

 

LLINATGES I NOM_______________________________________DNI_____________ 

DATA DE NAIXEMENT_____________________ 

ADREÇA________________________________________________________________ 

POBLACIÓ ___________ CP _______ TELÈFON__________NACIONALITAT______ 

 

Deman: 

Formar part de les llistes per cobrir les especialitats convocades per la resolució del 

Conseller d’Educació, Cultura i Universitats  per la qual  es  convoquen places de 

professors  especialistes  a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al 

curs 2011-2012. 

Les places que sol·licit, atès que compleix els requisits assenyalats per la convocatòria, 

són les assenyalades amb X 

 

ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC DE LES ILLES BALEARS (PALMA) 

 Especialitat: Producció i gestió teatral (assignatura: Producció i gestió 

teatral) 
 

Palma,__de _________ de 2011 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement. 



 

 

 

ANNEX IV 

VALORACIÓ GENERAL DE MÈRITS 

(Escola Superior d’Art Dramàtic) 

 

MÈRITS PUNTUACIÓ 
1 .  EXPERIÈNCIA LABORAL NO DOCENT (Fins a 10 punts) 

Per any complet, que excedeixi dels 3 obligatoris, d’experiència 

laboral en llocs de feina en l’especialitat d’interpretació, direcció, 

dansa, concert, espectacles, etc....................................................... 

Per cada mes complet, que excedeixi dels 3 obligatoris, 

d’experiència laboral en llocs de feina relacionats amb 

l’especialitat convocada...... 

 

 

 

1 punt 

 

0.08 punts 
2 .  MÈRITS ACADÈMICS (Fins a 10 punts) 

2.1Mèrits específics (titulació específica relacionada amb 

l’assignatura) 

2.2 Formació relacionada amb l’especialitat  (cursos, especialitats, 

postgraus i màster)............................................................................ 

2.3 Títol de Doctor relacionat amb l’especialitat

 ................................. 

2.4 Suficiència investigadora relacionada amb l’especialitat

 .................................................................................. ................... 

2.5 Cursos de doctorat complets relacionats amb l’especialitat

 ....................................................................................... .............. 

 

3 punts 

 

Fins a 6 punts 

3 punts 

1,5 punts 

0,8 punts 3 .  CATALÀ 

Nivell C

............................................................................................. 

Nivell B............................................................................................. 

Nivell A

............................................................................................. 

 

 

1 punts 

0,75 punts 

0.50 punts 
4 .  EXPERIÈNCIA DOCENT (Fins a 10 punts) 

Per cada curs en centres d’ensenyament superior, en funció de les 

hores lectives i de la coincidència amb 

l’especialitat......................... 

Per cada curs en altres centres, en funció de les hores lectives i de 

la coincidència amb 

l’especialitat....................................................... 

Per cada curs com a càrrec directius a centres d’ensenyament 

superior (director, cap d’estudis i secretari).................................... 

 

 

D’1 a 2 punts 

 

De 0.005 

a 

0.15punts 

 

De 0.25 a 0.5 

p 

5 .   ALTRES MÈRITS RELACIONATS AMB L’ESPECIALITAT  

(Fins a 10 punts) 

Impartició de seminaris, conferències i participació en congressos 

amb comunicació (0.25 p/c).......................................................... 

Publicacions d’investigació i recerca (publicats o en 

premsa)(0.5p/p)………………………………………………………………

…. 

Publicacions originals de creació (publicats o en premsa) 

(0.25p/p)...................................................................................... 

.. 

 

 

 

Fins a 4 punts 

 

Fins a 4 punts 

 

Fins a 2 punts 

Tots els mèrits al·legats hauran d’estar degudament registrats i documentats. La llista 



 

 

dels aspirants seleccionats es configurarà per l’ordre de les puntuacions obtingudes. 


