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Plaça B21A0417 - Professor Associat nivell 3 4hores - Ecologia - Departament de 
Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Unitat d'Ecologia (UAB) 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Màster en l'àmbit de coneixement de la plaça: 5 / Titulació de Doctorat: 5 / 
Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça: 5. 

Experiència professional 
45 

Experiència professional en l'àrea de coneixement de la plaça: 20 / Historial 
de publicacions molt destacable (publicacions SCI d'impacte): 15 / Lideratge 
i coordinació de projectes de recerca o de convenis i contractes amb 
empreses i administracions. contractes nacionals i internacionals, estades 
en altres centres de recerca: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent no universitària o poc relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça: 5 / Experiència docent universitària molt 
relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 10 / Responsabilitat 
docent en disseny de competències, continguts, i sistemes d'avaluació: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell bàsic d'anglès: 1 / Nivell elevat d'anglès (Titulació): 3 / Coneixement 
altres llengues (Francès, Alemany, etc.): 1. 

Carta de motivació per a 
impartir docència en 
Ecologia en la Facultat 
de Biociències (400 
paraules màxim) 
10 

Es capaç d'establir vincles concrets entre els continguts formatius i els 
aspectes pedagògics específics segons el perfil de la plaça: 5 / Mostra 
interès i coneixement sobre el context educatiu específic de la UAB en el 
que s'imparteixen continguts d'ecologia: 5. 
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Plaça B21A0418 - Professor Associat nivell 3 4hores - Ecologia - Departament de 
Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Unitat d'Ecologia (UAB) 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Màster en l'àmbit de coneixement de la plaça: 5 / Titulació de Doctorat: 5 / 
Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça: 5. 

Experiència professional 
45 

Experiència professional en l'àrea de coneixement de la plaça: 20 / Historial 
de publicacions molt destacable (publicacions SCI d'impacte): 15 / Lideratge 
i coordinació de projectes de recerca o de convenis i contractes amb 
empreses i administracions. contractes nacionals i internacionals, estades 
en altres centres de recerca: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent no universitària o poc relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça: 5 / Experiència docent universitària molt 
relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 10 / Responsabilitat 
docent en disseny de competències, continguts, i sistemes d'avaluació: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell bàsic d'anglès: 1 / Nivell elevat d'anglès (Titulació): 3 / Coneixement 
altres llengues (Francès, Alemany, etc.): 1. 

Carta de motivació per a 
impartir docència en 
Ecologia en la Facultat 
de Biociències (400 
paraules màxim) 
10 

Es capaç d'establir vincles concrets entre els continguts formatius i els 
aspectes pedagògics específics segons el perfil de la plaça: 5 / Mostra 
interès i coneixement sobre el context educatiu específic de la UAB en el 
que s'imparteixen continguts d'ecologia: 5. 
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Plaça B21A0419 - Professor Associat nivell 3 4hores - Botànica / Micologia - 
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Unitat Botànica C1-211 i Teams 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 50 

Experiència professional 
25 

Experiència laboral en l'àmbit de la plaça fins a 10 punts / Participació en 
convenis en l'àmbit del perfil de la plaça fins a 7,5 punts / Participació en 
projectes de recerca (nacionals o internacionals) en l'àmbit del perfil de la 
plaça fins a 7,5 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència en la impartició d'assignatures de biologia vegetal (botànica i 
micologia) de caire general fins a 15 punts / Experiència docent en altres 
àmbits fins a 5 punts / Formació en innovació docent i/o participació en 
congressos o projectes d'innovació docent fins a 5 punts. 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat afi a l'àmbit del perfil de la plaça fins a 5 punts / Master afi a 
l'àmbit del perfil de la plaça fins a 5 punts / Qualificacions en el grau o 
llicenciatura fins a 5 punts. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Acreditació de coneixement oral i escrit d'anglès (mínim un títol equivalent 
al First) fins a 5 punts / Acreditació de coneixement oral i escrit de català 
(mínim un títol equivalent al nivell C) fins a 5 punts . 

Entrevista 
25 

Coordinació, adaptació i integració a l'equip de treball fins a 10 punts / 
Motivació per la docència fins a 10 punts / Autonomia i iniciativa personal 
fins a 5 punts. 
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Plaça I0004251 - Professor Associat nivell 3 6hores - Ecologia per ciències 
ambientals - Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i 
d'Ecologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Unitat d'Ecologia (UAB) 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Màster en l'àmbit de coneixement de la plaça: 5 / Titulació de Doctorat: 5 / 
Doctorat en l'àmbit de coneixement de la plaça: 5. 

Experiència professional 
45 

Experiència professional en l'àrea de coneixement de la plaça: 20 / Historial 
de publicacions molt destacable (publicacions SCI d'impacte): 15 / Lideratge 
i coordinació de projectes de recerca o de convenis i contractes amb 
empreses i administracions. contractes nacionals i internacionals, estades 
en altres centres de recerca: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent no universitària o poc relacionada amb l'àrea de 
coneixement de la plaça: 5 / Experiència docent universitària molt 
relacionada amb l'àrea de coneixement de la plaça: 10 / Responsabilitat 
docent en disseny de competències, continguts, i sistemes d'avaluació: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell bàsic d'anglès: 1 / Nivell elevat d'anglès (Titulació): 3 / Coneixement 
altres llengues (Francès, Alemany, etc.): 1. 

Carta de motivació per 
impartir docència en 
Ecologia a Ciències 
Ambientals de la UAB 
(400 paraules màxim) 
10 

Es capaç d'establir vincles concrets entre els continguts formatius i els 
aspectes pedagògics específics segons el perfil de la plaça: 5 / Mostra 
interès i coneixement sobre el context educatiu específic de la UAB en el 
que s'imparteixen continguts d'ecologia: 5. 
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Plaça B21A1021 - Professor Associat nivell 3 2hores - Fisiologia Mèdica I i 
Fisiologia Mèdica II - Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d'Immunologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala reunions UFM 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Doctorat: 10 / Màster (sense Doctorat): 7 / Llicenciatura/Diplomatura/Grau 
(sense Màster ni Doctorat): 5. 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en l'Àrea de Coneixement o afins: 20 / Recerca en 
l'Àrea de Coneixement o afins: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Universitària: 40 / Secundària (sense docència Universitària): 10 / Postgraus 
no oficials: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Català i Castellà: 5 / Anglès: 5. 
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Plaça B21A1022 - Professor Associat nivell 3 3hores - Fisiologia Mèdica I i 
Fisiologia Mèdica II - Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d'Immunologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala reunions UFM 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Doctorat: 10 / Màster (sense Doctorat): 7 / Llicenciatura/Diplomatura/Grau 
(sense Màster ni Doctorat): 5. 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en l'Àrea de Coneixement o afins: 20 / Recerca en 
l'Àrea de Coneixement o afins: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Universitària: 40 / Secundària (sense docència Universitària): 10 / Postgraus 
no oficials: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Català i Castellà: 5 / Anglès: 5. 
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Plaça B21A1162 - Professor Associat nivell 3 2hores - Experiència en docència 
pràctica al mòdul Laboratori Integrat de Citogenètica (Màster Citogenètica 
i Biologia de la Reproducció) - Departament de Biologia Cel·lular, de 
Fisiologia i d'Immunologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual TEAMS 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estar en possessió d'un 2n Grau o titulació afí al perfil de la plaça: fins a 1 
punt / Títol de Màster afí al perfil de la plaça: fins a 1 punt per Màster / Títol 
de doctorat: fins a 4 punts / Doctorat europeu: 0,5 / Premi extraordinari de 
doctorat: 0,5 / Beques predoctorals competitives: 0,5 punt per any / Beques 
postdoctorals competitives: 0,5 punt per any . 

Experiència professional 
40 

Experiència i mèrits professionals com a Tècnic Especialista de Laboratori de 
Biologia Cel·lular i Genètica Humana Molecular: 5 punts per any treballat  . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència docent en Biologia Cel·lular, Genètica Humana, en màster en 
Citogenètica i Biologia de la Reproducció, i en assignatures optatives 
impartides per la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica: fins a 40 
punts. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès nivell C: 5 punts / Coneixement d'altres idiomes 
estrangers nivell C: 5 punts. 
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Plaça B21A1163 - Professor Associat nivell 3 2hores - Biologia Cel·lular i 
Genètica Mèdica - Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d'Immunologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual TEAMS 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estar en possessió d'un 2n Grau o titulació afí al perfil de la plaça: fins a 1 
punt / Títol de Màster afí al perfil de la plaça: fins a 1 punt per Màster / Títol 
de doctorat: fins a 4 punts / Doctorat europeu: 0,5 / Premi extraordinari de 
doctorat: 0,5 / Beques predoctorals competitives: 0,5 punt per any / Beques 
postdoctorals competitives: 0,5 punt per any . 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en els camps de la Biologia Cel·lular i Genètica 
Humana. Es valoraran contractes en centres públics i privats relacionats 
amb el perfil de la plaça i l’experiència en la difusió i translació del 
coneixement generat: fins a 40 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència docent en Biologia Cel·lular, Genètica Humana, en màster en 
Citogenètica i Biologia de la Reproducció, i en assignatures optatives 
impartides per la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica: fins a 40 
punts. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès nivell C: 5 punts / Coneixement d'altres idiomes 
estrangers nivell C: 5 punts. 
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Plaça B21A1164 - Professor Associat nivell 3 2hores - Biologia Cel·lular i 
Genètica Mèdica - Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d'Immunologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual TEAMS 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estar en possessió d'un 2n Grau o titulació afí al perfil de la plaça: fins a 1 
punt / Títol de Màster afí al perfil de la plaça: fins a 1 punt per Màster / Títol 
de doctorat: fins a 4 punts / Doctorat europeu: 0,5 / Premi extraordinari de 
doctorat: 0,5 / Beques predoctorals competitives: 0,5 punt per any / Beques 
postdoctorals competitives: 0,5 punt per any . 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en els camps de la Biologia Cel·lular i Genètica 
Humana. Es valoraran contractes en centres públics i privats relacionats 
amb el perfil de la plaça i l’experiència en la difusió i translació del 
coneixement generat: fins a 40 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència docent en Biologia Cel·lular, Genètica Humana, en màster en 
Citogenètica i Biologia de la Reproducció, i en assignatures optatives 
impartides per la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica: fins a 40 
punts. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès nivell C: 5 punts / Coneixement d'altres idiomes 
estrangers nivell C: 5 punts. 
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Plaça B21A1165 - Professor Associat nivell 3 2hores - Biologia Cel·lular - 
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia - Segon 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

C2/024 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau: 4 / Màster o formació post-Grau: 4 / Tesi Doctoral: 2. 

Experiència professional 
30 

Experiència professional en Empresa en àmbits afins a la docència impartida 
a la Unitat de Biologia Cel·lular: 15 / Experiència professional en Recerca en 
àmbits afins a la docència impartida a la Unitat de Biologia Cel·lular: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència en docència universitària en àmbits afins a la docència 
impartida a la Unitat de Biologia Cel·lular: 25 / Experiència en docència 
universitària en un altre àmbit o docència no universitària: 5 . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixements acreditats d'Anglès: 6 / Català: 2 / Altres: 2. 

Entrevista 
20 

Disponibilitat, interès, capacitat comunicativa: 20. 
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Plaça B21A1166 - Professor Associat nivell 3 3hores - Biologia Cel·lular i 
Genètica Médica - Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d'Immunologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual TEAMS 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estar en possessió d'un 2n Grau o titulació afí al perfil de la plaça: fins a 1 
punt / Títol de Màster afí al perfil de la plaça: fins a 1 punt per Màster / Títol 
de doctorat: fins a 4 punts / Doctorat europeu: 0,5 / Premi extraordinari de 
doctorat: 0,5 / Beques predoctorals competitives: 0,5 punt per any / Beques 
postdoctorals competitives: 0,5 punt per any . 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en els camps de la Biologia Cel·lular i Genètica 
Humana. Es valoraran contractes en centres públics i privats relacionats 
amb el perfil de la plaça i l’experiència en la difusió i translació del 
coneixement generat: fins a 40 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència docent en Biologia Cel·lular, Genètica Humana, en màster en 
Citogenètica i Biologia de la Reproducció, i en assignatures optatives 
impartides per la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica: fins a 40 
punts. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès nivell C: 5 punts / Coneixement d'altres idiomes 
estrangers nivell C: 5 punts. 
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Plaça B21A1167 - Professor Associat nivell 3 3hores - Biologia Cel·lular i 
Genètica Médica - Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d'Immunologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual TEAMS 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estar en possessió d'un 2n Grau o titulació afí al perfil de la plaça: fins a 1 
punt / Títol de Màster afí al perfil de la plaça: fins a 1 punt per Màster / Títol 
de doctorat: fins a 4 punts / Doctorat europeu: 0,5 / Premi extraordinari de 
doctorat: 0,5 / Beques predoctorals competitives: 0,5 punt per any / Beques 
postdoctorals competitives: 0,5 punt per any . 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en els camps de la Biologia Cel·lular i Genètica 
Humana. Es valoraran contractes en centres públics i privats relacionats 
amb el perfil de la plaça i l’experiència en la difusió i translació del 
coneixement generat: fins a 40 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència docent en Biologia Cel·lular, Genètica Humana, en màster en 
Citogenètica i Biologia de la Reproducció, i en assignatures optatives 
impartides per la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica: fins a 40 
punts. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès nivell C: 5 punts / Coneixement d'altres idiomes 
estrangers nivell C: 5 punts. 
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Plaça B21A1168 - Professor Associat nivell 3 6hores - Biologia Cel·lular - 
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

C2/024 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau: 4 / Màster o formació post-Grau: 4 / Tesi Doctoral: 2. 

Experiència professional 
30 

Experiència professional en Empresa en àmbits afins a la docència impartida 
a la Unitat de Biologia Cel·lular: 15 / Experiència professional en Recerca en 
àmbits afins a la docència impartida a la Unitat de Biologia Cel·lular: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència en docència universitària en àmbits afins a la docència 
impartida a la Unitat de Biologia Cel·lular: 25 / Experiència en docència 
universitària en un altre àmbit o docència no universitària: 5 . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixements acreditats d'Anglès: 6 / Català: 2 / Altres: 2. 

Entrevista 
20 

Disponibilitat, interès, capacitat comunicativa: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

14 

Plaça B21A1077 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència en bioquímica en 
els graus de Veterinària i CiTA - Departament de Bioquímica i de Biologia 
Molecular - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
10 

Titol de màster i/o doctorat relacionat amb l'àmbit de la plaça. 

Experiència professional 
45 

Adequació al perfil de la plaça. Especialització en bioquímica clínica 
veterinària. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
17,5 

Adequació al perfil de la plaça. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Adequació al perfil de la plaça. 

Publicacions 
17,5 

Relacionades amb el perfil de la plaça. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

15 

Plaça B21A1078 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència en animals 
transgènics i teràpia gènica - Departament de Bioquímica i de Biologia 
Molecular - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Facultat Veterinaria, UAB 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 7 

Expedient acadèmic 
10 

Adequació al perfil de la plaça. 

Experiència professional 
40 

Adequació al perfil de la plaça. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Adequació al perfil de la plaça. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell adequat de coneixement de l’idioma anglès . 

Publicacions 
15 

Relacionades amb el perfil de la plaça. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

16 

Plaça B21A1079 - Professor Associat nivell 3 6hores - Docència en teoria, 
pràctiques d'aula o de laboratori en bioquímica i biologia molecular - 
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau 3 punts. Premi extraordinari de graduació: 3 punts (màxim 6 punts): 6 
/ Títol de doctor: 10 punts. Màster en l'àmbit del perfil de la plaça: 3 punts 
(s'aplicarà només una de les dues puntuacions) . Màsters addicionals: 1 
punt cadascun (màxim 14 punts): 14. 

Experiència professional 
10 

Experiència en àrees relacionades amb el perfil de la plaça: 1,5 punts per 
cada mes, fins a un màxim de 10: 10/ Experiència en àrees relacionades tan 
sols indirectament amb el perfil de la plaça: 0,5 punts per cada mes, fins a 
un màxim de 5, mentre la suma del barem 1 i 2 sigui igual o inferior a 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Fins a 10 punts: proporcional al nombre de crèdits impartits, atorgant la 
màxima puntuació a la persona candidata amb més docència impartida. Cas 
de tenir acreditació ANECA o AQCU de nivell Titular o Agregat, 20 punts 
directament.: 10 / Fins a 10 punts: proporcional al nombre de semestres i 
assignatures impartides, atorgant la màxima puntuació a la persona 
candidata amb més docència impartida, en l'àrea de la temàtica de la plaça: 
10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglés com a llengua estrangera, amb acreditació del nivell 
B2 (3 punts). Coneixement d'anglés com a llengua estrangera, amb 
acreditació del nivell C1 (5 punts): 5 / Per cada semestre treballant a 
l'estranger: 1 punt: 5. 

Mèrits d'investigació 
preferiblement 
relacionats amb el perfil 
de la plaça. Adequació al 
perfil acadèmic / 
investigador de la Unitat 
de Biociències del 
departament de 
Bioquímica i Biologia 
Molecular i 
compatibilitat horària 
flexible (demostrable 
amb documen 
40 

Fins a 15 punts: valoració de les publicacions i comunicacions a congressos. 
Cas de tenir acreditació ANECA o AQCU de nivell Titular o Agregat, 20 punts 
directament.: 15 / Fins a 5 punts: estades pre- o postdoctorals en 
laboratoris diferents a l'habitual : 5 / Adequació al perfil 
acadèmic/investigador de la Unitat de Biociències del DBBM i compatibilitat 
horària flexible (demostrable amb documentació): 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

17 

Plaça B21A1080 - Professor Associat nivell 3 6hores - Docència en teoria, 
pràctiques d'aula o de laboratori en bioquímica i biologia molecular - 
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau 3 punts. Premi extraordinari de graduació: 3 punts (màxim 6 punts): 6 
/ Títol de doctor: 10 punts. Màster en l'àmbit del perfil de la plaça: 3 punts 
(s'aplicarà només una de les dues puntuacions) . Màsters addicionals: 1 
punt cadascun (màxim 14 punts): 14. 

Experiència professional 
10 

Experiència en àrees relacionades amb el perfil de la plaça: 1,5 punts per 
cada mes, fins a un màxim de 10: 10/ Experiència en àrees relacionades tan 
sols indirectament amb el perfil de la plaça: 0,5 punts per cada mes, fins a 
un màxim de 5, mentre la suma del barem 1 i 2 sigui igual o inferior a 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Fins a 10 punts: proporcional al nombre de crèdits impartits, atorgant la 
màxima puntuació a la persona candidata amb més docència impartida. Cas 
de tenir acreditació ANECA o AQCU de nivell Titular o Agregat, 20 punts 
directament.: 10 / Fins a 10 punts: proporcional al nombre de semestres i 
assignatures impartides, atorgant la màxima puntuació a la persona 
candidata amb més docència impartida, en l'àrea de la temàtica de la plaça: 
10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglés com a llengua estrangera, amb acreditació del nivell 
B2 (3 punts). Coneixement d'anglés com a llengua estrangera, amb 
acreditació del nivell C1 (5 punts): 5 / Per cada semestre treballant a 
l'estranger: 1 punt: 5. 

Mèrits d'investigació 
preferiblement 
relacionats amb el perfil 
de la plaça. Adequació al 
perfil acadèmic / 
investigador de la Unitat 
de Biociències del 
departament de 
Bioquímica i Biologia 
Molecular i 
compatibilitat horària 
flexible (demostrable 
amb documen 
40 

Fins a 15 punts: valoració de les publicacions i comunicacions a congressos. 
Cas de tenir acreditació ANECA o AQCU de nivell Titular o Agregat, 20 punts 
directament.: 15 / Fins a 5 punts: estades pre- o postdoctorals en 
laboratoris diferents a l'habitual : 5 / Adequació al perfil 
acadèmic/investigador de la Unitat de Biociències del DBBM i compatibilitat 
horària flexible (demostrable amb documentació): 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

18 

Plaça B21A1081 - Professor Associat nivell 3 6hores - Docència en teoria, 
pràctiques d'aula o de laboratori en bioquímica i biologia molecular - 
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau 3 punts. Premi extraordinari de graduació: 3 punts (màxim 6 punts): 6 
/ Títol de doctor: 10 punts. Màster en l'àmbit del perfil de la plaça: 3 punts 
(s'aplicarà només una de les dues puntuacions) . Màsters addicionals: 1 
punt cadascun (màxim 14 punts): 14. 

Experiència professional 
10 

Experiència en àrees relacionades amb el perfil de la plaça: 1,5 punts per 
cada mes, fins a un màxim de 10: 10/ Experiència en àrees relacionades tan 
sols indirectament amb el perfil de la plaça: 0,5 punts per cada mes, fins a 
un màxim de 5, mentre la suma del barem 1 i 2 sigui igual o inferior a 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Fins a 10 punts: proporcional al nombre de crèdits impartits, atorgant la 
màxima puntuació a la persona candidata amb més docència impartida. Cas 
de tenir acreditació ANECA o AQCU de nivell Titular o Agregat, 20 punts 
directament.: 10 / Fins a 10 punts: proporcional al nombre de semestres i 
assignatures impartides, atorgant la màxima puntuació a la persona 
candidata amb més docència impartida, en l'àrea de la temàtica de la plaça: 
10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglés com a llengua estrangera, amb acreditació del nivell 
B2 (3 punts). Coneixement d'anglés com a llengua estrangera, amb 
acreditació del nivell C1 (5 punts): 5 / Per cada semestre treballant a 
l'estranger: 1 punt: 5. 

Mèrits d'investigació 
preferiblement 
relacionats amb el perfil 
de la plaça. Adequació al 
perfil acadèmic / 
investigador de la Unitat 
de Biociències del 
departament de 
Bioquímica i Biologia 
Molecular i 
compatibilitat horària 
flexible (demostrable 
amb documen 
40 

Fins a 15 punts: valoració de les publicacions i comunicacions a congressos. 
Cas de tenir acreditació ANECA o AQCU de nivell Titular o Agregat, 20 punts 
directament.: 15 / Fins a 5 punts: estades pre- o postdoctorals en 
laboratoris diferents a l'habitual : 5 / Adequació al perfil 
acadèmic/investigador de la Unitat de Biociències del DBBM i compatibilitat 
horària flexible (demostrable amb documentació): 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

19 

Plaça B21A1082 - Professor Associat nivell 3 6hores - Docència en teoria, 
pràctiques d'aula o de laboratori en bioquímica i biologia molecular - 
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau 3 punts. Premi extraordinari de graduació: 3 punts (màxim 6 punts): 6 
/ Títol de doctor: 10 punts. Màster en l'àmbit del perfil de la plaça: 3 punts 
(s'aplicarà només una de les dues puntuacions) . Màsters addicionals: 1 
punt cadascun (màxim 14 punts): 14. 

Experiència professional 
10 

Experiència en àrees relacionades amb el perfil de la plaça: 1,5 punts per 
cada mes, fins a un màxim de 10: 10/ Experiència en àrees relacionades tan 
sols indirectament amb el perfil de la plaça: 0,5 punts per cada mes, fins a 
un màxim de 5, mentre la suma del barem 1 i 2 sigui igual o inferior a 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Fins a 10 punts: proporcional al nombre de crèdits impartits, atorgant la 
màxima puntuació a la persona candidata amb més docència impartida. Cas 
de tenir acreditació ANECA o AQCU de nivell Titular o Agregat, 20 punts 
directament.: 10 / Fins a 10 punts: proporcional al nombre de semestres i 
assignatures impartides, atorgant la màxima puntuació a la persona 
candidata amb més docència impartida, en l'àrea de la temàtica de la plaça: 
10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglés com a llengua estrangera, amb acreditació del nivell 
B2 (3 punts). Coneixement d'anglés com a llengua estrangera, amb 
acreditació del nivell C1 (5 punts): 5 / Per cada semestre treballant a 
l'estranger: 1 punt: 5. 

Mèrits d'investigació 
preferiblement 
relacionats amb el perfil 
de la plaça. Adequació al 
perfil 
acadèmic/investigador 
de la Unitat de 
Biociències del 
departament de 
Bioquímica i Biologia 
Molecular i 
compatibilitat horària 
flexible (demostrable 
amb documen 
40 

Fins a 15 punts: valoració de les publicacions i comunicacions a congressos. 
Cas de tenir acreditació ANECA o AQCU de nivell Titular o Agregat, 20 punts 
directament.: 15 / Fins a 5 punts: estades pre- o postdoctorals en 
laboratoris diferents a l'habitual : 5 / Adequació al perfil 
acadèmic/investigador de la Unitat de Biociències del DBBM i compatibilitat 
horària flexible (demostrable amb documentació): 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

20 

Plaça B21A1083 - Professor Associat nivell 3 6hores - Docència en teoria, 
pràctiques d'aula o de laboratori en bioquímica i biologia molecular - 
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau 3 punts. Premi extraordinari de graduació: 3 punts (màxim 6 punts): 6 
/ Títol de doctor: 10 punts. Màster en l'àmbit del perfil de la plaça: 3 punts 
(s'aplicarà només una de les dues puntuacions) . Màsters addicionals: 1 
punt cadascun (màxim 14 punts): 14. 

Experiència professional 
10 

Experiència en àrees relacionades amb el perfil de la plaça: 1,5 punts per 
cada mes, fins a un màxim de 10: 10/ Experiència en àrees relacionades tan 
sols indirectament amb el perfil de la plaça: 0,5 punts per cada mes, fins a 
un màxim de 5, mentre la suma del barem 1 i 2 sigui igual o inferior a 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Fins a 10 punts: proporcional al nombre de crèdits impartits, atorgant la 
màxima puntuació a la persona candidata amb més docència impartida. Cas 
de tenir acreditació ANECA o AQCU de nivell Titular o Agregat, 20 punts 
directament.: 10 / Fins a 10 punts: proporcional al nombre de semestres i 
assignatures impartides, atorgant la màxima puntuació a la persona 
candidata amb més docència impartida, en l'àrea de la temàtica de la plaça: 
10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglés com a llengua estrangera, amb acreditació del nivell 
B2 (3 punts). Coneixement d'anglés com a llengua estrangera, amb 
acreditació del nivell C1 (5 punts): 5 / Per cada semestre treballant a 
l'estranger: 1 punt: 5. 

Mèrits d'investigació 
preferiblement 
relacionats amb el perfil 
de la plaça. Adequació al 
perfil acadèmic / 
investigador de la Unitat 
de Biociències del 
departament de 
Bioquímica i Biologia 
Molecular i 
compatibilitat horària 
flexible (demostrable 
amb documen 
40 

Fins a 15 punts: valoració de les publicacions i comunicacions a congressos. 
Cas de tenir acreditació ANECA o AQCU de nivell Titular o Agregat, 20 punts 
directament.: 15 / Fins a 5 punts: estades pre- o postdoctorals en 
laboratoris diferents a l'habitual : 5 / Adequació al perfil 
acadèmic/investigador de la Unitat de Biociències del DBBM i compatibilitat 
horària flexible (demostrable amb documentació): 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

21 

Plaça B21A1084 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència de 
l'aprenentatge basat en casos mèdics a primer de Medicina - Departament 
de Bioquímica i de Biologia Molecular - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 30 

Expedient acadèmic 
10 

Grau 2 punts. Premi extraordinari de graduació: 1 punts (màxim 3 punts): 3 
/ Títol de doctor: 5 punts. Màster en l'àmbit del perfil de la plaça: 1 punts 
(s'aplicarà només una de les dues puntuacions) . Màsters addicionals: 0,5 
punt cadascun (màxim 7 punts): 7. 

Experiència professional 
27 

Experiència en àrees relacionades amb el perfil de la plaça: 1,5 punts per 
cada mes, fins a un màxim de 20: 20 / Experiència en àrees relacionades tan 
sols indirectament amb el perfil de la plaça: 0,5 punts per cada mes, fins a 
un màxim de 7, mentre la suma del barem 1 i 2 sigui igual o inferior a 27: 7. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
27 

Fins a 14 punts: proporcional al nombre de crèdits impartits, atorgant la 
màxima puntuació a la persona candidata amb més docència impartida. Cas 
de tenir acreditació ANECA o AQU de nivell Titular o Agregat, 27 punts 
directament: 14 / Fins a 13 punts: proporcional al nombre de semestres i 
assignatures i activitats docents impartides, atorgant la màxima puntuació a 
la persona candidata amb més docència impartida, en el perfil de la plaça: 
13. 

Coneixement d'idiomes 
9 

Coneixement d'anglés com a llengua estrangera, amb acreditació del nivell 
B2 (3 punts). Coneixement d'anglés com a llengua estrangera, amb 
acreditació del nivell C1 (5 punts): 8 / Per cada semestre treballant a 
institucions de recerca amb l'anglès com a 

Publicacions 
27 

Fins a 10 punts: valoració de les publicacions i comunicacions a congressos. 
Cas de tenir acreditació ANECA o AQCU de nivell Titular o Agregat, 20 punts 
directament.: 10 / Fins a 5 punts: estades pre- o postdoctorals en 
laboratoris diferents a l'habitual: 5 / Fins a 5 punts: estades pre- o 
postdoctorals en laboratoris diferents a l'habitual: 5 / Fins a 7 punts: 
adequació i compatibilitat horària: 7 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

22 

Plaça I0004269 - Professor Associat nivell 3 6hores - Docència en animals 
transgènics i teràpia gènica - Departament de Bioquímica i de Biologia 
Molecular - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Facultat Veterinaria, UAB 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 7 

Expedient acadèmic 
5 

Adequació al perfil de la plaça. 

Experiència professional 
40 

Adequació al perfil de la plaça. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Adequació al perfil de la plaça. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell adequat de coneixement de l’idioma anglès . 

Publicacions 
10 

Relacionades amb el perfil de la plaça. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

23 

Plaça B21A0580 - Professor Associat nivell 3 6hores - Metodologia de l'anàlisi 
política - Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura en ciències polítiques: 10 / Altres graus en ciències socials: 5. 

Experiència professional 
20 

Experiència professional en el perfil de la plaça superior a 5 anys: 20 / 
superior a 2 anys: 10 / Experiència professional en altres àmbits: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Experiència docent: en perfil plaça: 35 / en altres àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
15 

Anglès avançat: 15 / Anglès intermedi: 10 / Altres: 5. 

Formació de Postgrau 
20 

Doctorat en ciència política: 20 / Altra formació postgrau especialitzada: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

24 

Plaça B21A0581 - Professor Associat nivell 3 3hores - Introducció a la recerca - 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura en ciències polítiques: 10 / Altres graus en ciències socials: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència en l'àmbit públic superior a 10 anys: 25 / entre 5 i 10 anys: 15 / 
inferior a 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Experiencia docent en el perfil de la plaça més 10 anys: 35 / de 5 a 10 anys: 
20 / Experiència docent altres àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
15 

Anglès: 15 / Altres idiomes: 5. 

Formació de postgrau 
15 

Màster àmbit ciència política i gestió pública: 15 / Altres màsters: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

25 

Plaça B21A0626 - Professor Associat nivell 3 5hores - Comportament polític - 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Llicenciatura en ciències polítiques: 15 / Altres graus en ciències socials: 5. 

Experiència professional 
30 

Experiència professional en el perfil de la plaça superior a 5 anys: 30 / 
superior a 2 anys: 10 / Experiència professional en altres àmbits: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència docent en el perfil de la plaça més 3 anys: 20 / superior a 1 any: 
10 . 

Coneixement d'idiomes 
15 

Anglès avançat: 15 / Anglès intermedi: 10 / Altres idiomes: 5. 

Formació de postgrau 
20 

Formació postgrau en recerca de ciències socials: 20 / Altre formació 
postgrau: 10. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

26 

Plaça B21A0627 - Professor Associat nivell 3 5hores - Govern multinivell - 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura en ciències polítiques: 10 / Altres graus ciències socials: 5. 

Experiència professional 
30 

Experiència professional en el perfil de la plaça superior a 5 anys: 30 / 
superior a 2 anys: 10 / Experiència professional en altres àmbits: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en el perfil de la plaça més 5 anys: 30 / superior a 2 
anys: 10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès avançat: 10 / Altres: 5. 

Formació de postgrau 
20 

Doctorat en ciència política: 20 / Altra formació postgrau especialitzada: 10. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

27 

Plaça B21A1001 - Professor Associat nivell 3 6hores - Ciència Política - 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura en ciències polítiques: 10 / Altres graus ciències socials: 5. 

Experiència professional 
40 

Experiència en l'àmbit públic superior a 10 anys: 40 / entre 5 i 10 anys: 20 / 
inferior a 5 anys: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent: en perfil plaça: 25 / en altres àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès: 10 / Altres idiomes: 5. 

Formació de Postgrau 
15 

Màster àmbit ciència política i gestió pública: 15 / Altres màsters: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

28 

Plaça I0004252 - Professor Associat nivell 3 6hores - Institucions i polítiques 
públiques - Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Llicenciatura en ciències polítiques: 15 / Altres graus ciències socials: 5. 

Experiència professional 
10 

Experiència professional en el perfil de la plaça superior a 5 anys: 10 / 
superior a 2 anys: 5 / Experiència professional en altres àmbits: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
15 

Experiència docent en el perfil de la plaça més 5 anys: 15 / superior a 2 
anys: 10 / Altre experiència docent:5. 

Coneixement d'idiomes 
30 

Anglès avançat: 30 / Anglès intermedi: 15 / Altres: 10. 

Formació de postgrau 
30 

Doctorat en ciència política: 30 punts / Altra formació de postgrau 
especialitzada: 10. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

29 

Plaça I0004253 - Professor Associat nivell 3 6hores - Teoria de la democràcia - 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Llicenciatura en ciències polítiques: 20 / Altres graus ciències socials: 5. 

Experiència professional 
20 

Experiència professional en el perfil de la plaça superior a 2 anys: 20 / 
superior a 1 any: 10 / Experiència professional en altres àmbits: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
10 

Experiència docent en el perfil de la plaça més 2 anys: 10 / superior a 1 any: 
5 . 

Coneixement d'idiomes 
30 

Anglès avançat: 30 / Anglès intermedi: 15 / Altres: 5. 

Formació de postgrau 
20 

Màster especialitzat en el perfil de la plaça: 20/ Altres Màsters: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

30 

Plaça I0004254 - Professor Associat nivell 3 3hores - Ciència Política - 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Llicenciatura en ciències polítiques: 15 / Altres graus en ciències socials: 5. 

Experiència professional 
40 

Experiència en l'àmbit públic superior a 10 anys: 40 / entre 5 i 10 anys: 20 / 
inferior a 5 anys: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
10 

Experiència docent en el perfil de la plaça més 5 anys: 10 / inferior a 5 anys: 
5 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès: 5 . 

Formació de postgrau 
30 

Formació Postgrau/Màster en l'àmbit de la ciència política: 30 / Altres 
màsters: 10. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

31 

Plaça I0004256 - Professor Associat nivell 3 4hores - Migracions internacionals - 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Llicenciatura en ciències polítiques: 15 / Altres graus en ciències socials: 5. 

Experiència professional 
30 

Experiència professional en el perfil de la plaça superior a 5 anys: 30 / 
superior a 2 anys: 10, Experiència professional en altres àmbits: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
15 

Experiència docent en el perfil de la plaça més 5 anys: 15 / 2 anys: 10. 

Coneixement d'idiomes 
30 

Anglès avançat: 30 / Anglès intermedi: 15 / Altres: 10. 

Formació de postgrau 
10 

Màster en ciències socials: 10 / Altre formació de postgrau: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

32 

Plaça B21A0479 - Professor Associat nivell 3 6hores - Teoria del Dret / Protecció 
internacional dels Drets Humans / Instruments per a l'estudi - 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 40 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat: 10 / Màster jurídic: 2,5 / Postgrau especialització: 3. 

Experiència professional 
30 

Experiència jurídica: 20 / Experiència professional: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Igual o més de 2 anys: 40 / Menor de 2 anys: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Títol anglès de reconeixement mitjà o superior: 5. 

Investigació 
10 

Més de 1 any d'investigació: 10 / Menys de 1 any d'investigació: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

33 

Plaça B21A0480 - Professor Associat nivell 3 6hores - Teoria del Dret / Polítiques 
públiques des d'una perspectiva feminista (Màster Oficial) / Relacions de 
Gènere en el Dret - Departament de Ciència Política i de Dret Públic - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 40Lloc 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat: 10 / Màster jurídic: 2,5 / Postgrau especialització: 3. 

Experiència professional 
30 

Experiència jurídica: 20 / Experiència professional: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Igual o més de 2 anys: 40 / Menor de 2 anys: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Títol anglès de reconeixement mitjà o superior: 5. 

Investigació 
10 

Més de 1 any d'investigació: 10 / Menys de 1 any d'investigació: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

34 

Plaça B21A0481 - Professor Associat nivell 3 6hores - Bioètica (anglès) / 
Introducció al Dret en Criminologia / Introducció al Dret en Ciències 
Ambientals / Introducció al Dret en els Drets Humans / Teoria del Dret - 
Departament de Ciència Política i de Dret Pú 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 40Lloc 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat: 10 / Màster jurídic: 2,5 / Postgrau especialització: 3. 

Experiència professional 
30 

Experiència jurídica: 20 / Experiència professional: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Igual o més de 2 anys: 40 / Menor de 2 anys: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Títol anglès de reconeixement mitjà o superior: 5. 

Investigació 
10 

Més de 1 any d'investigació: 10 / Menys de 1 any d'investigació: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

35 

Plaça B21A0489 - Professor Associat nivell 3 3hores - Teoria del Dret / Protecció 
internacional dels Drets Humans - Departament de Ciència Política i de 
Dret Públic - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 40Lloc 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat: 10 / Màster jurídic: 2,5 / Postgrau especialització: 3. 

Experiència professional 
30 

Experiència jurídica: 20 / Experiència professional: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Igual o més de 2 anys: 40 / Menor de 2 anys: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Títol anglès de reconeixement mitjà o superior: 5. 

Investigació 
10 

Més de 1 any d'investigació: 10 / Menys de 1 any d'investigació: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

36 

Plaça B21A0490 - Professor Associat nivell 3 3hores - Introducció al Dret en 
Criminologia / Teoria del Dret - Departament de Ciència Política i de Dret 
Públic - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 40Lloc 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat: 10 / Màster jurídic: 2,5 / Postgrau especialització: 3. 

Experiència professional 
30 

Experiència jurídica: 20 / Experiència professional: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Igual o més de 2 anys: 40 / Menor de 2 anys: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Títol anglès de reconeixement mitjà o superior: 5. 

Investigació 
10 

Més de 1 any d'investigació: 10 / Menys de 1 any d'investigació: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

37 

Plaça B21A0496 - Professor Associat nivell 3 4hores - Organització 
Constitucional de l'Estat / Dret Constitucional - Departament de Ciència 
Política i de Dret Públic - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 55 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
40 

Grau Dret: 15 / Altres titulacions: 10 / Cursos especialització: 15. 

Experiència professional 
30 

Experiència i/o exercici professional àmbit Dret (no vinculat a docència): 30. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència directa en docència universitària del perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès nivell mitjà-superior: 2,5 / Altres idiomes nivell mitjà: 2,5. 

Màsters realitzats 
5 

En matèries jurídiques relacionades amb el perfil de la plaça: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

38 

Plaça B21A0530 - Professor Associat nivell 3 4hores - Organització 
Constitucional de l'Estat / Dret Constitucional - Departament de Ciència 
Política i de Dret Públic - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 55Lloc 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
30 

Grau en Dret: 15 / Cursos especialització: 15. 

Experiència professional 
30 

Experiència i/o exercici professional en l'àmbit del Dret (no vinculat a la 
docència): 30. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència directa en la docència universitària del perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès nivell mitjà-superior: 5 / Altres idiomes nivell mitjà: 5. 

Publicacions 
10 

En matèries jurídiques relacionades amb el perfil de la plaça: 5 / En relació a 
participació de congressos: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

39 

Plaça B21A0531 - Professor Associat nivell 3 2hores - Organització 
Constitucional de l'Estat / Dret Constitucional - Departament de Ciència 
Política i de Dret Públic - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 55Lloc 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
30 

Grau Dret: 15 / Altres titulacions: 5 / Cursos especialització Màsters i 
postgraus: 10. 

Experiència professional 
30 

Experiència i/o exercici professional en l'àmbit del Dret (no vinculat a la 
docència): 30. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència directa en la docència universitària del perfil de la plaça: 15 / 
Cursos i seminaris impartits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès nivell mitjà-superior: 5 / Altres idiomes nivell mitjà: 5. 

Publicacions 
10 

En matèries jurídiques relacionades amb el perfil de la plaça: 10. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

40 

Plaça B21A0562 - Professor Associat nivell 3 4hores - Llenguatge Criminològic / 
Teories Criminològiques, Penologia - Departament de Ciència Política i de 
Dret Públic - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
35 

Nota mitjana Grau Criminologia: 20 / Nota mitjana Màster Criminologia o 
afí: 10 / Premi extraordinari: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Semestres impartits (3 per semestre): 15 / Qualitat docència: 5. 

Experiència professional 
20 

En l'àmbit de la criminologia: 15 / En àmbits afins a la criminologia: 5. 

Coneixement d'idiomes 
20 

Títol idioma extranger científic de nivell mig o superior: 15 / Experiència en 
classes en un altre idioma: 5. 

Investigació 
5 

Participació en congressos i en activitats de recerca en l'àmbit criminològic: 
3 / Artícles, capítols de llibres i llibres en l'àmbit criminològic: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

41 

Plaça B21A0563 - Professor Associat nivell 3 4hores - Delinqüència Organitzada - 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60Lloc 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Nota mitjana Grau Criminologia: 15 / Nota mitjana Màster Criminologia o 
afí: 5 / Premi extraordinari: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Docència universitària: 10 (2 per semestre) / Altra docència en àmbit 
policial: 10 / Qualitat docència: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència en l'àmbit policial criminològic: 20 / Experiència en àmbits afins: 
5. 

Coneixement d'idiomes 
20 

Títol idioma extranger científic de nivell mig o superior: 15 / Experiència 
docent en un altre idioma: 5. 

Investigació 
5 

Participació en congressos i en activitats de recerca en l'àmbit criminològic: 
3 / Artícles, capítols de llibres i llibres en l'àmbit criminològic: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

42 

Plaça B21A0564 - Professor Associat nivell 3 4hores - Investigació Criminal - 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60Lloc 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Nota mitjana Grau Criminologia: 15 / Nota mitjana Màster Criminologia o 
afí: 5 / Premi extraordinari: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Docència universitària: 10 (2 per semestre) / Altra docència en àmbit 
policial: 10 / Qualitat docència: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència en l'àmbit policial criminològic: 20 / Experiència en àmbits afins: 
5. 

Coneixement d'idiomes 
20 

Títol idioma extranger científic de nivell mig o superior: 15 / Experiència 
docent en un altre idioma: 5. 

Investigació 
5 

Participació en congressos i en activitats de recerca en l'àmbit criminològic: 
3 / Artícles, capítols de llibres i llibres en l'àmbit criminològic: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

43 

Plaça B21A0565 - Professor Associat nivell 3 3hores - Llenguatge Criminològic - 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Departament, 27 de maig de 2021, 60Lloc 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Nota mitjana Grau Criminologia: 20 / Nota mitjana Màster Criminologia o 
afí: 5 / Premi extraordinari: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Docència universitària en anglès: 10 / Altra docència en anglès: 5 / Qualitat 
docència: 5. 

Experiència professional 
15 

Experiència en l'àmbit de la criminologia: 10 / Experiència en àmbits afins a 
la criminologia: 5. 

Coneixement d'idiomes 
20 

Titulació d'anglès: 20. 

Entrevista 
15 

Adequació al perfil de la plaça basat en el seguiment de l'alumnat. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0404 - Professor Associat nivell 3 6hores - Història Medieval i l'Època 
del Gòtic - Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Facultat de Filosofia i Lletres 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

títol de doctor: 5 / premis acadèmics: 5 punts. 

Experiència professional 
20 

Experiències professionals afins al perfil de la plaça: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça: 40 . 

Coneixement d'idiomes 
10 

idiomes: anglès, francès i llatí:10. 

Recerca relacionada 
amb el perfil de la plaça 
20 

Activitat investigadora regulada, relacionada amb el perfil de la plaça: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0405 - Professor Associat nivell 3 6hores - Història Medieval i l'Època 
del Gòtic - Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Facultat de Filosofia i Lletres 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

títol de doctor: 5 / premis acadèmics: 5 punts. 

Experiència professional 
20 

Experiències professionals afins al perfil de la plaça: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça: 40 . 

Coneixement d'idiomes 
10 

idiomes: anglès, francès i llatí:10. 

Recerca relacionada 
amb el perfil de la plaça 
20 

Activitat investigadora regulada, relacionada amb el perfil de la plaça: 20. 
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2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0406 - Professor Associat nivell 3 2hores - Llengua i Literatura 
Llatines - Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Mitjana expedient Llicenciatura/Grau: (10 punts) Excel.lent (10 punts) 
Notable (8 punts) Aprovat (6 punts) ‘ Haver gaudit de beques competitives 
d’un organisme públic (5 punts) ‘ TFM (15 punts)  Excel.lent (15 punts) 
Notable (10 punts) Aprovat (7 punts). 

Experiència professional 
30 

Docència en centres públics i privats d’ensenyament secundari: a) Fins 
a cinc anys de docència (20 punts) b) De sis a catorze anys de docència (25 
punts) c) Més de catorze anys de docència (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Responsable de docència universitària (10 punts per curs). 

Coneixement d'idiomes 
5 

‘Per cada idioma (x1) . 

Publicacions 
relacionades amb el 
perfil de la plaça 
5 

Publicacions en obra col.lectiva (1 punt) ‘ Publicacions d’autoria única 
(2 punts per publicació). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

47 

Plaça B21A0407 - Professor Associat nivell 3 1hora - Llengua i Literatura Llatines 
- Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Mitjana expedient Llicenciatura/Grau: (10 punts) Excel.lent (10 punts) 
Notable (8 punts) Aprovat (6 punts) ‘ Haver gaudit de beques competitives 
d’un organisme públic (5 punts) ‘ TFM (15 punts)  Excel.lent (15 punts) 
Notable (10 punts) Aprovat (7 punts). 

Experiència professional 
30 

Docència en centres públics i privats d’ensenyament secundari: a) Fins 
a cinc anys de docència (20 punts) b) De sis a catorze anys de docència (25 
punts) c) Més de catorze anys de docència (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Responsable de docència universitària (10 punts per curs). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Per cada idioma (x1) . 

Publicacions 
relacionades amb el 
perfil de la plaça 
5 

Publicacions en obra col.lectiva (1 punt) ‘ Publicacions d’autoria única 
(2 punts per publicació). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

48 

Plaça B21A0765 - Professor Associat nivell 3 2hores - Llengua i Literatura 
Llatines - Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Mitjana expedient Llicenciatura/Grau: (10 punts) Excel.lent (10 punts) 
Notable (8 punts) Aprovat (6 punts) ‘ Haver gaudit de beques competitives 
Mitd’un organisme públic (5 punts) ‘ TFM (15 punts)  Excel.lent (15 punts) 
Notable (10 punts) Aprovat (7 punts. 

Experiència professional 
30 

Docència en centres públics i privats d’ensenyament secundari: a) Fins 
a cinc anys de docència (20 punts) b) De sis a catorze anys de docència (25 
punts) c) Més de catorze anys de docència (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Responsable de docència universitària (10 punts per curs). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Per cada idioma (x1) . 

Publicacions 
relacionades amb el 
perfil de la plaça 
5 

Publicacions en obra col.lectiva (1 punt) ‘ Publicacions d’autoria única 
(2 punts per publicació). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

49 

Plaça B21A0766 - Professor Associat nivell 3 2hores - Llengua i Literatura 
Llatines - Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Mitjana expedient Llicenciatura/Grau: (10 punts) Excel.lent (10 punts) 
Notable (8 punts) Aprovat (6 punts) ‘ Haver gaudit de beques competitives 
d’un organisme públic (5 punts) ‘ TFM (15 punts)  Excel.lent (15 punts) 
Notable (10 punts) Aprovat (7 punts). 

Experiència professional 
30 

Docència en centres públics i privats d’ensenyament secundari: a) Fins 
a cinc anys de docència (20 punts) b) De sis a catorze anys de docència (25 
punts) c) Més de catorze anys de docència (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Responsable de docència universitària (10 punts per curs). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Per cada idioma (x1) . 

Publicacions 
relacionades amb el 
perfil de la plaça 
5 

Publicacions en obra col.lectiva (1 punt) ‘ Publicacions d’autoria única 
(2 punts per publicació). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

50 

Plaça B21A0767 - Professor Associat nivell 3 4hores - Llengua i Literatura 
Gregues - Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió virtual TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Llicenciatura en Filologia Clàssica o Grau en Estudis Clàssics: 18 / Màster en 
Filologia Clàssica o Educació Secundària: 3 / Doctorat en Filologia Clàssica: 
4. 

Experiència professional 
35 

Docència en llengües clàssiques: 20 / Coordinació i gestió d’activitats 
acadèmiques: 10 / Formació en didàctica de les llengües clàssiques: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Docència en llengua i literatura gregues: 20 / Aplicació de les TIC a 
l’ensenyament de la llengua i la literatura gregues: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Certificat nivell C d’anglès: 3 / Certificat nivell B o superior en altres llengües 
estrangeres: 2. 

Altres mèrits rellevants 
10 

Publicacions docents: 5 / Altres publicacions: 3 / Activitats d’innovació 
docent: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

51 

Plaça B21A0849 - Professor Associat nivell 3 3hores - Llengua Egípcia - 
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Online 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 80 

Expedient acadèmic 
20 

Grau 10% / Màster 10%. 

Experiència professional 
20 

Experiència docent universitària 10% / Altra experiència professional en 
l'àmbit de la història antiga i l'arqueologia 10%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
10 

Experiència docent en llengua egípcia 5% / Altra experiència docent en 
Egiptologia o àmbits afins a l'Egiptologia 5%. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès 5% / Francès 3% / Alemany 2%. 

Coneixement de la 
llengua egípcia clàssica 
40 

Haver cursat el MU en Llengua i Civilització de l'Antic Egipte de la UAB o el 
MU en Egiptologia de la UAB o una titulació oficial europea equivalent 35% 
/ Altres mèrits que demostrin el coneixement de la llengua egípcia 5%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

52 

Plaça B21A0473 - Professor Associat nivell 3 1hora - Innovació i recerca en 
educació en l'ambit de les ciències socials - Departament de Didàctica de 
la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Grau/Llicenciatura de l’àrea d’Humanitats i/o Ciències socials: 100. 

Experiència professional 
45 

Fins a 1 any: 5 / Fins a 5 anys: 15 / Fins a 10 anys: 25 / Més de 10 anys: 45 / 
Coordinació de projectes d’innovació: 55. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Fins a 1 any: 10 / Fins a 3 anys: 30 / Fins a 6 anys: 60 / Més de 6 anys: 100. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, nivell equivalent C2: 50 / Castellano, nivell equivalent C2: 50. 

Màsters realitzats. 
Estudis de postgrau en 
didàctica de les ciències 
socials 
20 

Estudis de postgrau en didàctica de les ciències socials: 100. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

53 

Plaça B21A0474 - Professor Associat nivell 3 2hores - Educació per a la 
ciutadania / innovació i recerca en educació - Departament de Didàctica 
de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Grau/Llicenciatura de l’àrea d’Humanitats i/o Ciències socials: 100. 

Experiència professional 
45 

Fins a 1 any: 5 / Fins a 5 anys: 15 / Fins a 10 anys: 25 / Més de 10 anys: 45 / 
Coordinació de projectes d’innovació: 55. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Fins a 1 any: 10 / Fins a 3 anys: 30 / Fins a 6 anys: 60 / Més de 6 anys: 100. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, nivell equivalent C2: 50 / Castellano, nivell equivalent C2: 50. 

Màsters realitzats. 
Estudis de postgrau en 
Educació per a la 
Ciutadania 
15 

Estudis de postgrau en Educació per a la Ciutadania: 100. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

54 

Plaça B21A0475 - Professor Associat nivell 3 2hores - Pràctiques, innovació i 
recerca en Educació Secundària en l'ambit de les ciències socials - 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències 
Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Grau/Llicenciatura de l’àrea d’Humanitats i/o Ciències socials: 100. 

Experiència professional 
35 

Fins a 1 any: 5 / Fins a 3 anys: 15 / Fins a 6 anys: 25 / Més de 6 anys: 30 / 
Coordinació de projectes/assignatures: 35 / Tècnic de Recerca en projectes 
de recerca educativa: 35. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Fins a 1 any: 10 / Fins a 3 anys: 30 / Fins a 6 anys: 60 / Més de 6 anys: 100. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, nivell equivalent C2: 50 / Castellano, nivell equivalent C2: 50. 

Màsters realitzats. 
Màster de Recerca en 
Educació, especialitat 
didàctica de les ciències 
socials 
20 

Màster de Recerca en Educació, especialitat didàctica de les ciències socials: 
100. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

55 

Plaça B21A0476 - Professor Associat nivell 3 2hores - Pràctiques, innovació i 
recerca en Educació Secundària en l'ambit de les ciències socials - 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències 
Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Grau/Llicenciatura de l’àrea d’Humanitats i/o Ciències socials: 100. 

Experiència professional 
40 

Fins a 1 any: 5 / Fins a 5 anys: 15 / Fins a 10 anys: 25 / Més de 10 anys: 45 / 
Coordinació de projectes d’innovació: 55. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Fins a 1 any: 10 / Fins a 3 anys: 30 / Fins a 6 anys: 60 / Més de 6 anys: 100. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, nivell equivalent C2: 50 / Castellano, nivell equivalent C2: 50. 

Màsters realitzats. 
Estudis de postgrau en 
didàctica de les ciències 
socials 
10 

Estudis de postgrau en didàctica de les ciències socials: 100. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

56 

Plaça B21A0477 - Professor Associat nivell 3 2hores - Ensenyament i 
aprenentatge de les ciències socials en educació infantil - Departament de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
10 

Grau/llicenciatura mestre/educació: 75 / Grau/Llicenciatura de l’àrea 
d’Humanitats i/o Ciències socials: 25. 

Experiència professional 
35 

Fins a 1 any: 5 / Fins a 5 anys: 15 / Fins a 10 anys: 25 / Més de 10 anys: 45 / 
Coordinació de projectes d’innovació: 55. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Fins a 1 any: 10 / Fins a 3 anys: 30 / Fins a 6 anys: 60 / Més de 6 anys: 100. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, nivell equivalent C2: 50 / Castellano, nivell equivalent C2: 50. 

Màsters realitzats. 
Màster de Recerca en 
Educació, especialitat 
didàctica de les ciències 
socials 
20 

Màster de Recerca en Educació, especialitat didàctica de les ciències socials: 
100. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

57 

Plaça B21A0540 - Professor Associat nivell 3 1hora - Didàctica de l'Anglès - 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències 
Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Zoom 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o equivalent en afins: 10 punts / Grau o equivalent en lingüística 
anglesa o educació: 20 punts / Màster en lingüística anglesa o educació: 30 
punts / Doctorat en afins: 20 / Doctorat en lingüística anglesa o educació: 
40 punts / Premi extraordinari de grau, menció honorífica, cum laude 
(doctorat): 10 punts / Puntuació màxima: 100 punts.. 

Experiència professional 
30 

Docència en llengua anglesa a infantil, primària, secundària CFA, EOI: 40 
punts / Implicació en gestió i disseny de polítiques educatives (p.ex., ICE, 
inspecció educativa, programes formatius de les administracions 
educatives, avaluació professorat i alumnat, centre recursos i equivalents): 
20 punts / Formació professorar àmbit no universitari: 20 punts. Altres 
activitats professionals i voluntariat relacionades amb la promoció del 
plutilingüisme, la recerca, l'educació, activitats de caire transversal de 
rellevància social, com ara l'equitat, Docència en llengua anglesa a infantil, 
primària, secundària CFA, EOI: 40 punts / Implicació en gestió i disseny de 
polítiques educatives (p.ex., ICE, inspecció educativa, programes formatius 
de les administracions educatives, avaluació professorat i alumnat, centre 
recursos i equivalents): 20 punts / Formació professorat àmbit no 
universitari: 20 punts / Altres activitats professionals i voluntariat 
relacionades amb la promoció del plurilingüisme, la recerca, l'educació, 
activitats de caire transversal de rellevància social, com ara l'equitat, 
perspectiva de gènere, les arts, el teatre, la música, etc.: 20 punts. . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència universitària en docència i gestió d'assignatures de grau 
relacionades amb la plaça (p.ex., didàctica de l'anglès, lingüística aplicada a 
l'anglès, tutorització de pràctiques en llengua anglesa): 50 punts / 
Experiència universitària en docència i gestió d'assignatures de màster 
relacionades amb la plaça (p.ex., didàctica de l'anglès, lingüística aplicada a 
l'anglès, tutorització de pràctiques en llengua anglesa): 30 punts / 
Participació a equips d'innovació docent: 10 punts / Altres (p.ex., supervisió 
de tesis doctorals): 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès: requeriment perfil. Català (B2 o superior): fins a 25 punts / Castellà 
(B2 o superior): fins a 25 punts / L3+ (A2 o superior): fins a 50 punts (màxim 
25 punts per cada L3).. 
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Publicacions 
20 

Manuals, publicacions en paper o electròniques educatives, adreçats a 
l'aprenentatge de llengües i al desenvolupament de competències 
plurilingües: 10 punts / Publicacions divulgatives, com ara articles, llibres, 
manuals d'ús universitari, publicacions electròniques (webs, blogs o 
similars), col·laboracions amb medis d'informació general: 35 punts / 
Publicació i tasques d'edició de recerca, és a dir, articles de revista, llibres i 
capítols: fins a 50 punts.. 
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Plaça B21A0542 - Professor Associat nivell 3 2hores - Llengües i aprenentatges - 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències 
Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Zoom 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Grau o equivalent en afins: 10 punts / Grau o equivalent en filologia 
catalana o castellana o educació o traducció: 20 punts / Màster en filologia 
catalana o castellana o educació: 30 punts/ Doctorat en afins: 20 punts / 
Doctorat en filologia catalana o castellana o educació: 40 punts / Premi 
extraordinari de grau, menció honorífica, cum laude (doctorat): 10 punts / 
Puntuació màxima: 100 punts.. 

Experiència professional 
50 

Docència en llengua catalana a infantil, primària, secundària, CFA, EOI, 
escoles d'idiomes de les universitats: 40 punts / Implicació en gestió i 
disseny de polítiques educatives (p.ex., ICE, inspecció educativa, programes 
formatius de les administracions educatives, avaluació professorat i 
alumnat, centre recursos i equivalents): 20 punts / Formació professorat 
àmbit no universitari: 10 punts / Altres activitats professionals i voluntariat 
relacionades amb la promoció del plurilingüisme, la recerca, l'educació, 
activitats de caire transversal de rellevància social, com ara l'equitat, 
perspectiva de gènere, les arts, el teatre, la música, etc.: 20 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència universitària en docència i gestió d'assignatures de grau 
relacionades amb la plaça (p.ex. didàctica de la llengua, tutorització de 
pràctiques en llengua catalana): 50 punts / Experiència universitària en 
docència i gestió d'assignatures de màster relacionades amb la plaça (p.ex., 
didàctica del català o castellà, tutorització de pràctiques en llengua catalana 
o castellana): 30 punts / Participació a equips d'innovació docent: 10 punts 
/ Altres (p.ex., supervisió de tesis doctorals, TFM, TFG): 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: requeriment perfil / Castellà (B2 o superior): fins a 25 punts / Anglès 
(B2 o superior): fins a 25 punts / L3+ (A2 o superior): fins a 50 punts (màxim 
25 punts per cada L3).m. 

Publicacions 
5 

Manuals, publicacions en paper o electròniques educatives, adreçats a 
l'aprenentatge de llengües i al desenvolupament de competències 
plurilingües: 10 punts / Publicacions divulgatives, com ara articles, llibres, 
manuals d'ús universitari, publicacions electròniques (webs, blogs o 
similars), col·laboracions amb medis d'informació general: 35 punts / 
Publicació i tasques d'edició de recerca, és a dir, articles de revista, llibres i 
capítols: fins a 50 punts.. 
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Plaça B21A0543 - Professor Associat nivell 3 2hores - Biblioteca escolar - 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències 
Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació acadèmica adequada al perfil de la plaça: 10. 

Experiència professional 
30 

Experiència en organització de biblioteques de centres de primària i 
secundària: 25 / Altres activitats vinculades a la literatura infantil i juvenil: 
5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència en l'assignatura específica: 30 / Docència en matèries de 
biblioteca escolar: 10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement de la llengua catalana equivalent a un nivell C1: 8 / Certificats 
de coneixement d'altres idiomes: 2. 

Màsters realitzats 
10 

Màster de biblioteca escolar o afins: 8 / Doctorats i altres màsters: 2 . 
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Plaça B21A0544 - Professor Associat nivell 3 2hores - Didàctica de la llengua i de 
la literatura catalana i espanyola - Departament de Didàctica de la Llengua 
i la Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Titulació acadèmica adequada al perfil de la plaça: 15 / Cursos 
d'especialització rellevants per al perfil: 5. 

Experiència professional 
45 

Experiència docent a secundària: 35 / Participació en activitats formatives 
dirigides a professorat de secundària: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Docència en assignatures supervisades o dirigides del MA de Secundària 
(especialitat català/castellà: 25. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement de la llengua catalana equivalent a un nivell C1: 5. 

Publicacions 
5 

Publicacions de divulgació en didàctica de la llengua/literatura i/o de 
materials docents: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

62 

Plaça B21A0545 - Professor Associat nivell 3 2hores - Didàctica de la llengua i de 
la literatura catalana i espanyola - Departament de Didàctica de la Llengua 
i la Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Titulació acadèmica adequada al perfil de la plaça: 15 / Cursos 
d'especialització rellevants per al perfil: 5. 

Experiència professional 
45 

Experiència docent a secundària: 35 / Participació en activitats formatives 
dirigides a professorat de secundària: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Docència en assignatures supervisades o dirigides del MA de Secundària 
(especialitat català/castellà: 25. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement de la llengua catalana equivalent a un nivell C1: 5. 

Publicacions 
5 

Publicacions de divulgació en didàctica de la llengua/literatura i/o de 
materials docents: 5. 
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Plaça B21A0546 - Professor Associat nivell 3 3hores - Llenguatges i currículums - 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències 
Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació acadèmica adequada al perfil de la plaça: 5 / Cursos 
d'especialització rellevants per al perfil de la plaça: 5. 

Experiència professional 
30 

Experiència docent a primària 25 / Participació en activitats formatives 
dirigides a mestres de primària: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Docència en l'assignatura específica: 40 / Responsable de la guia docent: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement de la llengua catalana equivalent a un nivell C1: 5. 

Màsters realitzats 
10 

Màsters en didàctica de la llengua/literatura o afins: 10. 
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Plaça B21A0547 - Professor Associat nivell 3 3hores - Llengües i aprenentatges - 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències 
Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Zoom 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o equivalent en afins: 10 punts / Grau o equivalent en filologia 
catalana o castellana o educació o traducció: 20 punts / Màster en filologia 
catalana o castellana o educació: 30 punts/ Doctorat en afins: 20 punts / 
Doctorat en filologia catalana o castellana o educació: 40 punts / Premi 
extraordinari de grau, menció honorífica, cum laude (doctorat): 10 punts / 
Puntuació màxima: 100 punts.. 

Experiència professional 
45 

Docència en llengua catalana a infantil, primària, secundària, CFA, EOI, 
escoles d'idiomes de les universitats: 40 punts / Implicació en gestió i 
disseny de polítiques educatives (p.ex., ICE, inspecció educativa, programes 
formatius de les administracions educatives, avaluació professorat i 
alumnat, centre recursos i equivalents): 20 punts / Formació professorat 
àmbit no universitari: 10 punts / Altres activitats professionals i voluntariat 
relacionades amb la promoció del plurilingüisme, la recerca, l'educació, 
activitats de caire transversal de rellevància social, com ara l'equitat, 
perspectiva de gènere, les arts, el teatre, la música, etc.: 30 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència universitària en docència i gestió d'assignatures de grau 
relacionades amb la plaça (p.ex. didàctica de la llengua, tutorització de 
pràctiques en llengua catalana): 50 punts / Experiència universitària en 
docència i gestió d'assignatures de màster relacionades amb la plaça (p.ex., 
didàctica del català o castellà, tutorització de pràctiques en llengua catalana 
o castellana): 30 punts / Participació a equips d'innovació docent: 10 punts 
/ Altres (p.ex., supervisió de tesis doctorals, TFM, TFG): 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: requeriment perfil / Castellà (B2 o superior): fins a 25 punts / Anglès 
(B2 o superior): fins a 25 punts / L3+ (A2 o superior): fins a 50 punts (màxim 
25 punts per cada L3).. 

Investigació 
5 

Manuals, publicacions en paper o electròniques educatives, adreçats a 
l'aprenentatge de llengües i al desenvolupament de competències 
plurilingües: 10 punts / Publicacions divulgatives, com ara articles, llibres, 
manuals d'ús universitari, publicacions electròniques (webs, blogs o 
similars), col·laboracions amb medis d'informació general: 35 punts / 
Asistencia a congressos: 10 punts / Comunicacions a congressos: 25 punts / 
Publicació i tasques d'edició de recerca, és a dir, articles de revista, llibres i 
capítols: fins a 20 punts.. 
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Plaça B21A0548 - Professor Associat nivell 3 3hores - Llengües i aprenentatges - 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències 
Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Zoom 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o equivalent en afins: 10 punts / Grau o equivalent en filologia 
catalana o castellana o educació o traducció: 20 punts / Màster en filologia 
catalana o castellana o educació: 30 punts/ Doctorat en afins: 20 punts / 
Doctorat en filologia catalana o castellana o educació: 40 punts / Premi 
extraordinari de grau, menció honorífica, cum laude (doctorat): 10 punts / 
Puntuació màxima: 100 punts.. 

Experiència professional 
30 

Docència en llengua catalana a infantil, primària, secundària, CFA, EOI, 
escoles d'idiomes de les universitats: 40 punts / Implicació en gestió i 
disseny de polítiques educatives (p.ex., ICE, inspecció educativa, programes 
formatius de les administracions educatives, avaluació professorat i 
alumnat, centre recursos i equivalents): 20 punts / Formació professorat 
àmbit no universitari: 10 punts / Altres activitats professionals i voluntariat 
relacionades amb la promoció del plurilingüisme, la recerca, l'educació, 
activitats de caire transversal de rellevància social, com ara l'equitat, 
perspectiva de gènere, les arts, el teatre, la música, etc.: 30 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència universitària en docència i gestió d'assignatures de grau 
relacionades amb la plaça (p.ex. didàctica de la llengua, tutorització de 
pràctiques en llengua catalana): 50 punts / Experiència universitària en 
docència i gestió d'assignatures de màster relacionades amb la plaça (p.ex., 
didàctica del català o castellà, tutorització de pràctiques en llengua catalana 
o castellana): 30 punts / Participació a equips d'innovació docent: 10 punts 
/ Altres (p.ex., supervisió de tesis doctorals, TFM, TFG): 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: requeriment perfil / Castellà (B2 o superior): fins a 25 punts / Anglès 
(B2 o superior): fins a 25 punts / L3+ (A2 o superior): fins a 50 punts (màxim 
25 punts per cada L3).. 

Investigació 
5 

Manuals, publicacions en paper o electròniques educatives, adreçats a 
l'aprenentatge de llengües i al desenvolupament de competències 
plurilingües: 10 punts / Publicacions divulgatives, com ara articles, llibres, 
manuals d'ús universitari, publicacions electròniques (webs, blogs o 
similars), col·laboracions amb medis d'informació general: 35 punts / 
Asistencia a congressos: 10 punts / Comunicacions a congressos: 25 punts / 
Publicació i tasques d'edició de recerca, és a dir, articles de revista, llibres i 
capítols: fins a 20 punts.. 
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Plaça B21A0549 - Professor Associat nivell 3 3hores - Didàctica de l'Anglès - 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències 
Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Zoom 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Grau o equivalent en afins: 10 punts / Grau o equivalent en lingüística 
anglesa o educació: 20 punts / Màster en lingüística anglesa o educació: 30 
punts / Doctorat en afins: 20 / Doctorat en lingüística anglesa o educació: 
40 punts / Premi extraordinari de grau, menció honorífica, cum laude 
(doctorat): 10 punts / Puntuació màxima: 100 punts.. 

Experiència professional 
10 

Docència en llengua anglesa a infantil, primària, secundària CFA, EOI, 
escoles d'idiomes de les universitats: 40 punts / Implicació en gestió i 
disseny de polítiques educatives (p.ex., ICE, inspecció educativa, programes 
formatius de les administracions educatives, avaluació professorat i 
alumnat, centre recursos i equivalents): 10 punts / Formació professorat 
àmbit no universitari: 30 punts / Altres activitats professionals i voluntariat 
relacionades amb la promoció del plurilingüisme, la recerca, l'educació, 
activitats de caire transversal de rellevància social, com ara l'equitat, 
perspectiva de gènere, les arts, el teatre, la música, etc.: 20 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Experiència universitària en docència i gestió d'assignatures de grau 
relacionades amb la plaça (p.ex., didàctica de l'anglès, lingüística aplicada a 
l'anglès, tutorització de pràctiques en llengua anglesa): 40 punts / 
Experiència universitària en docència i gestió d'assignatures de màster 
relacionades amb la plaça (p.ex., didàctica de l'anglès, lingüística aplicada a 
l'anglès, tutorització de pràctiques en llengua anglesa): 40 punts / 
Participació a equips d'innovació docent: 10 punts / Altres (p.ex., supervisió 
pràctiques i TFM afins): 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès: requeriment perfil. Català (B2 o superior): fins a 25 punts / Castellà 
(B2 o superior): fins a 25 punts / L3+ (A2 o superior): fins a 50 punts (màxim 
25 punts per cada L3).. 

Publicacions 
20 

Manuals, publicacions en paper o electròniques educatives, adreçats a 
l'aprenentatge de llengües i al desenvolupament de competències 
plurilingües: 10 punts / Publicacions divulgatives, com ara articles, llibres, 
manuals d'ús universitari, publicacions electròniques (webs, blogs o 
similars), col·laboracions amb medis d'informació general: 50 punts / 
Publicació i tasques d'edició de recerca, és a dir, articles de revista, llibres i 
capítols: fins a 40 punts.. 
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Plaça B21A0550 - Professor Associat nivell 3 4hores - La llengua estrangera en 
educació infantil - Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i 
de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Zoom 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Grau o equivalent en afins: 10 punts / Grau o equivalent en lingüística 
anglesa o educació: 40 punts / Màster en lingüística anglesa o educació: 45 
punts / Doctorat en afins: 2. Doctorat en lingüística anglesa o educació: 5 
punts / Premi extraordinari de grau, menció honorífica, cum laude 
(doctorat): 10 punts. Puntuació màxima: 100 punts.. 

Experiència professional 
35 

Docència en llengua anglesa a infantil, primària, secundària CFA, EOI, 
escoles d'idiomes de les universitats: 40 punts / Implicació en gestió i 
disseny de polítiques educatives (p.ex., ICE, inspecció educativa, programes 
formatius de les administracions educatives, avaluació professorat i 
alumnat, centre recursos i equivalents): 30 punts / Formació professorat 
àmbit no universitari: 30 punts / Altres activitats professionals i voluntariat 
relacionades amb la promoció del plurilingüisme, la recerca, l'educació, 
activitats de caire transversal de rellevància social, com ara l'equitat, 
perspectiva de gènere, les arts, el teatre, la música, etc.: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència universitària en docència i gestió d'assignatures de grau 
relacionades amb la plaça (p.ex., didàctica de l'anglès, lingüística aplicada a 
l'anglès, tutorització de pràctiques anglès ): 50 punts / Experiència 
universitària en docència i gestió d'assignatures de màster relacionades 
amb la plaça (p.ex., didàctica de l'anglès, lingüística aplicada a l'anglès, 
tutorització de pràctiques en llengua anglesa): 30 punts / Participació a 
equips d'innovació docent: 10 punts / Altres (p.ex., supervisió pràctiques i 
TFM afins): 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès: requeriment perfil. Català (B2 o superior): fins a 25 punts / Castellà 
(B2 o superior): fins a 25 punts / L3+ (A2 o superior): fins a 50 punts (màxim 
25 punts per cada L3).. 

Publicacions 
10 

Manuals, publicacions en paper o electròniques educatives, adreçades a 
l'aprenentatge de llengües i al desenvolupament de competències 
plurilingües: 60 punts / Publicacions divulgatives, com ara articles, llibres, 
manuals d'ús universitari, publicacions electròniques (webs, blogs o 
similars), col·laboracions amb medis d'informació general: 30 punts / 
Publicació i tasques d'edició de recerca, és a dir, articles de revista, llibres i 
capítols: fins a 10 punts.. 
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Plaça B21A0551 - Professor Associat nivell 3 4hores - Llenguatges i currículums - 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències 
Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Titulació acadèmica adequada: 15 / Cursos d'especialització rellevants per 
al perfil de la plaça: 5. 

Experiència professional 
30 

Experiència docent a primària: 10 / Participació en activitats formatives 
relacionades amb la lectura literària: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Docència en l'assignatura específica: 15 / Docència en didàctica de la 
literatura infantil i juvenil: 15. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement de la llengua catalana equivalent a un nivell C1: 5. 

Publicacions 
15 

Publicacions especialitzades i/o de divulgació en literatura infantil i juvenil: 
15. 
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Plaça B21A0552 - Professor Associat nivell 3 4hores - Narrativa i poesia en 
educació infantil - Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i 
de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació acadèmica adequada al perfil de la plaça: 5 / Cursos 
d'especialització rellevants per al perfil de la plaça: 5. 

Experiència professional 
30 

Experiència docent a educació infantil i/o primària: 25 / Participació en 
activitats formatives: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència en l'assignatura específica: 30 / Docència dirigida i supervisada en 
assignatures de la titulació: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement de la llengua catalana equivalent a un nivell C1: 5. 

Comunicacions 
15 

Participació en seminaris, jornades i congressos relacionades amb la 
didàctica de la llengua/literatura. 
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Plaça B21A0553 - Professor Associat nivell 3 4hores - Llibres infantils i juvenils - 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències 
Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Titulació acadèmica adequada al perfil de la plaça: 5 / Titulació de tercer 
cicle: 10. 

Experiència professional 
40 

Pràctica professional lligada al món del llibre infantil i juvenil. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent a l'assignatura específica: 15 / Docència en assignatures 
de la titulació i afins: 15. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement de la llengua catalana equivalent a un nivell C1: 5. 

Publicacions 
10 

Publicacions especialitzades i/o de divulgació en literatura infantil i juvenil i 
educació literària: 10. 
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Plaça B21A0554 - Professor Associat nivell 3 5hores - Didàctica de la llengua oral 
en educació infantil - Departament de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Zoom 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
40 

Grau en filologia, psicologia o educació: 10 punts / Altres graus afins: 5 
punts / Màster de recerca en educació o afins: 30 punts / Doctorat en 
educació: 50 punts / Altres doctorats afins: 40 punts / Doctorat Cum Laude: 
10 punts.. 

Experiència professional 
10 

Recerca en ensenyament o desenvolupament de la llengua oral: fins a 70 
punts / Docència o suport al desenvolupament de la llengua oral: fins a 30 
punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència en docència universitària al grau d’educació infantil, primària o 
afins (logopèdia, psicologia), en assignatures sobre ensenyament de la 
llengua oral: fins a 60 punts / A d’altres graus d’educació i/o en assignatures 
afins: fins a 40 punts.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement català: requeriment perfil. Anglès (B2 o superior): fins a 60 
punts / Altres llengües (diferents del castellà. A2 o superior): fins a 40 
punts.. 

Investigació 
20 

Publicacions a revistes d’impacte: fins a 40 punts / Participació en projectes 
de recerca en temàtiques afins, fins a 40 punts / Participació en congressos, 
fins a 20 punts.. 
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Plaça B21A0555 - Professor Associat nivell 3 5hores - Didàctica de la llengua 
escrita i la literatura en educació infantil - Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Zoom 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
40 

Grau en filologia, psicologia o educació: 10 punts / Altres graus afins: 5 
punts / Màster de recerca en educació o afins: 30 punts / Doctorat en 
educació: 50 punts / Altres doctorats afins: 40 punts / Doctorat Cum Laude: 
10 punts.. 

Experiència professional 
10 

Recerca en ensenyament o desenvolupament de la llengua escrita: fins a 70 
punts / Docència o suport al desenvolupament de la llengua oral i escrita: 
fins a 30 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència en docència universitària al grau d’educació infantil: en 
assignatures sobre ensenyament de la llengua escrita: fins a 60 punts / A 
d’altres graus en assignatures afins: fins a 40 punts.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement català: requeriment perfil. Anglès (B2 o superior): fins a 80 
punts / Altres llengües (diferents del castellà. A2 o superior): fins a 20 
punts.. 

Investigació 
15 

Publicacions a revistes d’impacte: fins a 40 punts / Participació en projectes 
de recerca en temàtiques afins, fins a 40 punts / Participació en congressos, 
fins a 20 punts.. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

73 

Plaça B21A0556 - Professor Associat nivell 3 5hores - Llengües i aprenentatges - 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències 
Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Zoom 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o equivalent en afins: 10 punts / Grau o equivalent en filologia 
catalana o castellana o educació o traducció: 20 punts / Màster en filologia 
catalana o castellana o educació: 30 punts/ Doctorat en afins: 20 punts / 
Doctorat en filologia catalana o castellana o educació: 40 punts / Premi 
extraordinari de grau, menció honorífica, cum laude (doctorat): 10 punts / 
Puntuació màxima: 100 punts.. 

Experiència professional 
40 

Docència en llengua catalana a infantil, primària, secundària, CFA, EOI, 
escoles d'idiomes de les universitats: 40 punts / Implicació en gestió i 
disseny de polítiques educatives (p.ex., ICE, inspecció educativa, programes 
formatius de les administracions educatives, avaluació professorat i 
alumnat, centre recursos i equivalents): 20 punts / Formació professorat 
àmbit no universitari: 10 punts / Altres activitats professionals i voluntariat 
relacionades amb la promoció del plurilingüisme, la recerca, l'educació, 
activitats de caire transversal de rellevància social, com ara l'equitat, 
perspectiva de gènere, les arts, el teatre, la música, etc.: 30 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència universitària en docència i gestió d'assignatures de grau 
relacionades amb la plaça (p.ex. didàctica de la llengua, tutorització de 
pràctiques en llengua catalana): 50 punts / Experiència universitària en 
docència i gestió d'assignatures de màster relacionades amb la plaça (p.ex., 
didàctica del català o castellà, tutorització de pràctiques en llengua catalana 
o castellana): 30 punts / Participació a equips d'innovació docent: 10 punts 
/ Altres (p.ex., supervisió de tesis doctorals, TFM, TFG): 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: requeriment perfil / Castellà (B2 o superior): fins a 25 punts / Anglès 
(B2 o superior): fins a 25 punts / L3+ (A2 o superior): fins a 50 punts (màxim 
25 punts per cada L3).. 

Publicacions 
5 

Manuals, publicacions en paper o electròniques educatives, adreçats a 
l'aprenentatge de llengües i al desenvolupament de competències 
plurilingües: 10 punts / Publicacions divulgatives, com ara articles, llibres, 
manuals d'ús universitari, publicacions electròniques (webs, blogs o 
similars), col·laboracions amb medis d'informació general: 35 punts / 
Asistencia a congressos: 10 punts / Comunicacions a congressos: 25 punts / 
Publicació i tasques d'edició de recerca, és a dir, articles de revista, llibres i 
capítols: fins a 20 punts.. 
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Plaça B21A0795 - Professor Associat nivell 3 4hores - Didàctica de la Llengua 
Francesa - Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les 
Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Títol doctor-a 15 punts / Formació reglada relacionada amb la formació del 
professorat (13 punts per titulació nacional o estrangera. màxim 26 punts) / 
Màsters relacionats amb les llengües, estudis culturals, literatura i traducció 
(7 punts per titulació nacional o estrangera. màxim 14 punts) / Llicenciatura 
en Filologia o equivalent (francès 20 punts. anglès 15 punts. altres llengües 
10 punts. literatura-estudis culturals-traducció 1 punt) / Cursos de formació 
docent del professorat rebuts (5 per curs. màxim 10) 

Experiència professional 
20 

Anys acadèmics en què s'ha treballat en l'ensenyament reglat del francès a 
secundària, cicles formatius o EOI (1,45 per mes treballat màxim 35 ) / Anys 
acadèmics en què s'ha treballat en l'ensenyament reglat a tercer cicle, 
secundària, cicles formatius o EOI en altres àrees llengües (5 punt per curs 
acadèmic màxim 25)/ Anys acadèmics en què s'ha treballat en 
l'ensenyament no reglat de llengües estrangeres a adolescents i adults (4 
punt per curs acadèmic màxim 20) / Activitats vinculades amb les llengües 
(traducció, creació de materials didàctics, etc.) 2 punts per mes treballat 
màxim 10 punts / Activitats vinculades amb la gestió d'activitats culturals 
relacionades amb les llengües-cultures-literatura, - organització de jornades 
i congressos, etc.) 1 per mes treballat o per activitat màxim 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Anys acadèmics de docència universitària en l'àrea didàctica del francès (20 
punts per curs acadèmic màxim 40) / Anys acadèmics de docència 
universitària en l'àrea de francès com a llengua estrangera (10 punts per 
curs acadèmic màxim 40) / Activitats de formació del professorat de 
llengües estrangeres (1 per activitat màxim 5) / Anys acadèmics en què 
s'han tutoritzat pràctiques, TFGs i/o TFMs relacionats amb l'ensenyament-
aprenentatge del francès com a llengua estrangera (3 punt per tipologia i 
per curs acadèmic màxim 15) . 

Coneixement d'idiomes 
20 

Francès nivell nadiu, C2 o equivalent (75 punts), C1 o equivalent 25 punts / 
Coneixement d'una segona llengua estrangera mínim C1 o equivalent 25 
punts. 

Investigació 
15 

Membre d'un grup de recerca consolidat SGR vigent investigador 10 punts 
col·laborador 5 punts/ Tesis dirigides (11 punt per tesi / màxim 11) / 
Participació com a investigador en projectes de recerca -innovació vinculats 
al camp de l'educació (6 punt per projecte, màxim 24)/ Publicacions 
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científiques (6 punts per publicació, màxim 24)/Altres activitats de recerca 
remunerada en empreses o grups de recerca i/o estades de recerca en 
universitats estrangeres (4 per any treballat, 0,8 per mes en estades a 
l'estranger - màxim 16) / Publicacions no científiques i/o de divulgació 
(incloses traduccions) (2 punts per publicació, màxim 10) . 
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Plaça B21A0796 - Professor Associat nivell 3 4hores - Didàctica de la Llengua 
Francesa - Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les 
Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
15 

Títol doctor-a 15 punts / Formació reglada relacionada amb la formació del 
professorat (13 punts per titulació nacional o estrangera. màxim 26 punts) / 
Màsters relacionats amb les llengües, estudis culturals, literatura i traducció 
(7 punts per titulació nacional o estrangera. màxim 14 punts) / Llicenciatura 
en Filologia o equivalent (francès 20 punts. anglès 15 punts. altres llengües 
10 punts. literatura-estudis culturals-traducció 1 punt) / Cursos de formació 
docent del professorat rebuts (5 per curs. màxim 10) 

Experiència professional 
20 

Anys acadèmics en què s'ha treballat en l'ensenyament reglat del francès a 
secundària, cicles formatius o EOI (1,45 per mes treballat màxim 35 ) / Anys 
acadèmics en què s'ha treballat en l'ensenyament reglat a tercer cicle, 
secundària, cicles formatius o EOI en altres àrees llengües (5 punt per curs 
acadèmic màxim 25)/ Anys acadèmics en què s'ha treballat en 
l'ensenyament no reglat de llengües estrangeres a adolescents i adults (4 
punt per curs acadèmic màxim 20) / Activitats vinculades amb les llengües 
(traducció, creació de materials didàctics, etc.) 2 punts per mes treballat 
màxim 10 punts / Activitats vinculades amb la gestió d'activitats culturals 
relacionades amb les llengües-cultures-literatura, - organització de jornades 
i congressos, etc.) 1 per mes treballat o per activitat màxim 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Anys acadèmics de docència universitària en l'àrea didàctica del francès (20 
punts per curs acadèmic màxim 40) / Anys acadèmics de docència 
universitària en l'àrea de francès com a llengua estrangera (10 punts per 
curs acadèmic màxim 40) / Activitats de formació del professorat de 
llengües estrangeres (1 per activitat màxim 5) / Anys acadèmics en què 
s'han tutoritzat pràctiques, TFGs i/o TFMs relacionats amb l'ensenyament-
aprenentatge del francès com a llengua estrangera (3 punt per tipologia i 
per curs acadèmic màxim 15) . 

Coneixement d'idiomes 
20 

Francès nivell nadiu, C2 o equivalent (75 punts), C1 o equivalent 25 punts / 
Coneixement d'una segona llengua estrangera mínim C1 o equivalent 25 
punts. 

Investigació 
15 

Membre d'un grup de recerca consolidat SGR vigent investigador 10 punts 
col·laborador 5 punts/ Tesis dirigides (11 punt per tesi / màxim 11) / 
Participació com a investigador en projectes de recerca -innovació vinculats 
al camp de l'educació (6 punt per projecte, màxim 24)/ Publicacions 
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científiques (6 punts per publicació, màxim 24)/Altres activitats de recerca 
remunerada en empreses o grups de recerca i/o estades de recerca en 
universitats estrangeres (4 per any treballat, 0,8 per mes en estades a 
l'estranger - màxim 16) / Publicacions no científiques i/o de divulgació 
(incloses traduccions) (2 punts per publicació, màxim 10) . 
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Plaça B21A0797 - Professor Associat nivell 3 4hores - Projecte Lingüístic de 
Centre i Plurilingüisme - Departament de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Títol doctor-a 30 punts  / Màsters relacionats amb les llengües, estudis 
culturals, literatura i traducció (5 punts per titulació nacional o estrangera. 
màxim 10 punts) / Suficiència investigadora / Màster de recerca 
(finalitzat 30. en curs 10 punts) / Llicenciatura en Filologia o equivalent ( 12 
punts) - Llicenciatura en literatura-estudis culturals-traducció (6 punts)
 / Diplomatura, Grau Mestre o equivalent (12 punts) / Cursos de 
formació docent del professorat rebuts (1 per curs. màxim 6). 

Experiència professional 
10 

Anys acadèmics en què s'ha treballat en l'ensenyament reglat a primària (10 
per any treballat màxim 30 ) / Anys acadèmics en què s'ha treballat en el 
camp de l'ensenyament de llengües en altres universitats (10 punt per curs 
acadèmic màxim 30) / Participació en programes de voluntariat en el camp 
de l'educació (5 per programa màxim 20) / Activitats de formació del 
professorat (màsters d'altres facultats-universitats. cursos ICE. Cursos 
Generalitat i centres de recursos, etc. ) 5 per programa, màxim 20 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Anys acadèmics en què s'ha impartit el Bloc 1 de l'assignatura (7,5 punts per 
curs acadèmic màxim 15)/ Anys acadèmics en què s'ha impartit el Bloc 2 de 
l'assignatura (5 punts per curs acadèmic màxim 30)/ Anys acadèmics en què 
s'han tutoritzat pràctiques, TFGs i/o TFMs relacionats amb l'ensenyament-
aprenentatge de llengües (2,5 punts per tipologia i per curs acadèmic 
màxim 25). 

Coneixement d'idiomes 
25 

Català nivell nadiu, C2, C1 o equivalent (24 punts nadiu/C2 + 16 punts C1 + 
0 punts nivell inferior a C1) / Castellà nivell nadiu, C2, C1 o equivalent (24 
punts nadiu/C2 + 16 punts C1 + 0 punts nivell inferior a C1)/ Anglès nivell 
nadiu, C2, C1 o e 

Investigació 
30 

Membre d'un grup de recerca consolidat SGR vigent (investigador 10 punts, 
col·laborador 5 punts) / Tesis dirigides (1,5 punt per tesi màxim 3) / 
Activitats de recerca remunerada en empreses o grups de recerca i/o 
estades de recerca en universitats estrangeres (0,6 per mes treballat, 0,3 
per mes en estades a l'estranger - màxim 20)/ IP de projectes d'innovació 
docent competitius (6 punts per projecte, màxim 12)/ Participació com a 
investigador en projectes de recerca/innovació competitius vinculats al 
camp de l'educació (3 punt per projecte, màxim 21)/ Membre equip de 
projectes Europeus entre universitats vinculats al camp de l'educació (5 
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punt per projecte, màxim 15)/ Publicacions científiques (1 punts per 
publicació, màxim 15)/ Publicacions no científiques i/o de divulgació 
(incloses traduccions) (0,3 punts per publicació, màxim 3). 
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Plaça B21A0798 - Professor Associat nivell 3 4hores - Recursos per a 
l'Ensenyament - Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i 
Primària - Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les 
Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Títol doctor-a 30 punts / Matrícula d'honor TFM d'un màster vinculat al 
camp de l'Educació 20 punts / Grau/ Llicenciatura relacionada amb el perfil 
de la plaça (Filologia, literatura, estudis culturals, traducció 20 punts.  
pedagogia, psicopedagogia, humanitats 10 punt. màxim 20 punts) / 
Diplomatura / Grau Mestre o equivalent (20 punts Llengües Estrangeres / 
10 punts altres especialitats de mestre. màxim 20 punts) / Premi 
extraordinari en algun dels estudis de Grau, Diplomatura o Llicenciatura 10 
punts. 

Experiència professional 
35 

Anys acadèmics en què s'ha treballat en l'ensenyament reglat a infantil o 
primària (4 per any treballat especialista d'anglès. 2 per any treballat de 
generalista /màxim 40) / Anys acadèmics en què s'han realitzat tasques de 
mentoria d'alumnes de pràctiques a l'ensenyament reglat a infantil o 
primària (3 per any /màxim 30 ) / Activitats de formació del professorat 
(cursos ICE. Cursos Generalitat i centres de recursos, APAC, Editorials, etc. ) 
1 per programa/curs / 2,5 per liderar equips de formació ICE- Departament 
Educació Màxim 5 punts / Activitats de formació del professorat ( docència 
en màsters d'altres facultats/universitats) 1 per programa/curs. Màxim 3 
punts / Participació en programes d'innovació o participació en programes 
Erasmus en un centre de primària, etc. 1 per programa màxim 3 punts / 
Participació en programes d'innovació docent competitius en un Grau de 
Mestre/ Educació Infantil/ Educació Primària ( 2 per programa màxim 4) / 
Participació en activitats de recerca (congressos, publicacions, col·laboració 
grups de recerca. projectes de recerca /innovació docent competitius. 
projectes europeus (1,5 per activitat. Màxim 9) / Creació de cursos de 
formació per al professorat en actiu (0,6 per curs màxim 3) / Premi a la 
innovació /bones pràctiques com a docent de primària 3 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Anys acadèmics en què s'ha impartit l'assignatura (20 punts per curs 
acadèmic/màxim 60)/Anys acadèmics en què s'han tutoritzat pràctiques 
relacionades amb l'ensenyament/aprenentatge de llengües a infantil o 
primària (5 punt per curs acadèmic/màxim 20) / Anys acadèmics en què 
s'han tutoritzat TFGs relacionats amb l'ensenyament/aprenentatge de 
llengües a infantil o primària (2 punt per curs acadèmic/màxim 8) / Anys 
acadèmics en què s'han coordinat programes de pràctiques (4 per curs 
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acadèmic / màxim 8)/ Edicions en què s'ha impartit l'assignatura en el 
programma UAB Summer School (2 punts per edició / màxim 4) . 

Coneixement d'idiomes 
15 

Català i castellà nivell nadiu, C2 o equivalent (35)/ Anglès nivell nadiu, C2, 
C1 o equivalent (35 punts nadiu/C2 .  25 punts C1 0 punts nivell inferior a 
C1) / Coneixement d'una llengua diferent a les que ja han puntuat (per cada 
llengua, C2 25 pun 

Màsters realitzats 
15 

Màsters finalitzats (40 per programa, màxim 80)/ Màsters en curs 10 per 
programa, màxim 20   . 
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Plaça B21A0799 - Professor Associat nivell 3 4hores - Recursos per a 
l'Ensenyament - Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i 
Primària - Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les 
Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Títol doctor-a 30 punts / Matrícula d'honor TFM d'un màster vinculat al 
camp de l'Educació 20 punts / Grau/ Llicenciatura relacionada amb el perfil 
de la plaça (Filologia, literatura, estudis culturals, traducció 20 punts.  
pedagogia, psicopedagogia, humanitats 10 punt. màxim 20 punts) / 
Diplomatura / Grau Mestre o equivalent (20 punts Llengües Estrangeres / 
10 punts altres especialitats de mestre. màxim 20 punts) / Premi 
extraordinari en algun dels estudis de Grau, Diplomatura o Llicenciatura 10 
punts. 

Experiència professional 
35 

Anys acadèmics en què s'ha treballat en l'ensenyament reglat a infantil o 
primària (4 per any treballat especialista d'anglès. 2 per any treballat de 
generalista /màxim 40) / Anys acadèmics en què s'han realitzat tasques de 
mentoria d'alumnes de pràctiques a l'ensenyament reglat a infantil o 
primària (3 per any /màxim 30 ) / Activitats de formació del professorat 
(cursos ICE. Cursos Generalitat i centres de recursos, APAC, Editorials, etc. ) 
1 per programa/curs / 2,5 per liderar equips de formació ICE- Departament 
Educació Màxim 5 punts / Activitats de formació del professorat ( docència 
en màsters d'altres facultats/universitats) 1 per programa/curs. Màxim 3 
punts / Participació en programes d'innovació o participació en programes 
Erasmus en un centre de primària, etc. 1 per programa màxim 3 punts / 
Participació en programes d'innovació docent competitius en un Grau de 
Mestre/ Educació Infantil/ Educació Primària ( 2 per programa màxim 4) / 
Participació en activitats de recerca (congressos, publicacions, col·laboració 
grups de recerca. projectes de recerca /innovació docent competitius. 
projectes europeus (1,5 per activitat. Màxim 9) / Creació de cursos de 
formació per al professorat en actiu (0,6 per curs màxim 3) / Premi a la 
innovació /bones pràctiques com a docent de primària 3 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Anys acadèmics en què s'ha impartit l'assignatura (20 punts per curs 
acadèmic/màxim 60)/Anys acadèmics en què s'han tutoritzat pràctiques 
relacionades amb l'ensenyament/aprenentatge de llengües a infantil o 
primària (5 punt per curs acadèmic/màxim 20) / Anys acadèmics en què 
s'han tutoritzat TFGs relacionats amb l'ensenyament/aprenentatge de 
llengües a infantil o primària (2 punt per curs acadèmic/màxim 8) / Anys 
acadèmics en què s'han coordinat programes de pràctiques (4 per curs 
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acadèmic / màxim 8)/ Edicions en què s'ha impartit l'assignatura en el 
programma UAB Summer School (2 punts per edició / màxim 4) 
  . 

Coneixement d'idiomes 
15 

Català i castellà nivell nadiu, C2 o equivalent (35)/ Anglès nivell nadiu, C2, 
C1 o equivalent (35 punts nadiu/C2 .  25 punts C1 0 punts nivell inferior a 
C1) / Coneixement d'una llengua diferent a les que ja han puntuat (per cada 
llengua, C2 25 pun 

Màsters realitzats 
15 

Màsters finalitzats (40 per programa, màxim 80)/ Màsters en curs 10 per 
programa, màxim 20 . 
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Plaça B21A0800 - Professor Associat nivell 3 4hores - Projecte Lingüístic de 
Centre i Plurilingüisme - Departament de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Títol doctor-a 30 punts  / Màsters relacionats amb les llengües, estudis 
culturals, literatura i traducció (5 punts per titulació nacional o estrangera. 
màxim 10 punts) / Suficiència investigadora / Màster de recerca 
(finalitzat 30. en curs 10 punts) / Llicenciatura en Filologia o equivalent ( 12 
punts) - Llicenciatura en literatura-estudis culturals-traducció (6 punts)
 / Diplomatura, Grau Mestre o equivalent (12 punts) / Cursos de 
formació docent del professorat rebuts (1 per curs. màxim 6). 

Experiència professional 
10 

Anys acadèmics en què s'ha treballat en l'ensenyament reglat a primària (10 
per any treballat màxim 30 ) / Anys acadèmics en què s'ha treballat en el 
camp de l'ensenyament de llengües en altres universitats (10 punt per curs 
acadèmic màxim 30) / Participació en programes de voluntariat en el camp 
de l'educació (5 per programa màxim 20) / Activitats de formació del 
professorat (màsters d'altres facultats-universitats. cursos ICE. Cursos 
Generalitat i centres de recursos, etc. ) 5 per programa, màxim 20 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Anys acadèmics en què s'ha impartit el Bloc 1 de l'assignatura (7,5 punts per 
curs acadèmic màxim 15)/ Anys acadèmics en què s'ha impartit el Bloc 2 de 
l'assignatura (5 punts per curs acadèmic màxim 30)/ Anys acadèmics en què 
s'han tutoritzat pràctiques, TFGs i/o TFMs relacionats amb l'ensenyament-
aprenentatge de llengües (2,5 punts per tipologia i per curs acadèmic 
màxim 25). 

Coneixement d'idiomes 
25 

Català nivell nadiu, C2, C1 o equivalent (24 punts nadiu/C2 + 16 punts C1 + 
0 punts nivell inferior a C1) / Castellà nivell nadiu, C2, C1 o equivalent (24 
punts nadiu/C2 + 16 punts C1 + 0 punts nivell inferior a C1)/ Anglès nivell 
nadiu, C2, C1 o e 

Investigació 
30 

Membre d'un grup de recerca consolidat SGR vigent (investigador 10 punts, 
col·laborador 5 punts) / Tesis dirigides (1,5 punt per tesi màxim 3) / 
Activitats de recerca remunerada en empreses o grups de recerca i/o 
estades de recerca en universitats estrangeres (0,6 per mes treballat, 0,3 
per mes en estades a l'estranger - màxim 20)/ IP de projectes d'innovació 
docent competitius (6 punts per projecte, màxim 12)/ Participació com a 
investigador en projectes de recerca/innovació competitius vinculats al 
camp de l'educació (3 punt per projecte, màxim 21)/ Membre equip de 
projectes Europeus entre universitats vinculats al camp de l'educació (5 
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punt per projecte, màxim 15)/ Publicacions científiques (1 punts per 
publicació, màxim 15)/ Publicacions no científiques i/o de divulgació 
(incloses traduccions) (0,3 punts per publicació, màxim 3). 
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Plaça B21A1018 - Professor Associat nivell 3 5hores - Ensenyament i 
aprenentatge de les ciències socials en educació primària - Departament 
de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Grau/Llicenciatura de l’àrea d’Humanitats i/o Ciències socials: 100. 

Experiència professional 
30 

Fins a 1 any: 10 / Fins a 3 anys: 30 / Fins a 6 anys: 60 / Més de 6 anys: 100. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Fins a 1 any: 5 / Fins a 5 anys: 15 / Fins a 10 anys: 25 / Més de 10 anys: 45 / 
Coordinació de projectes educatius/didàctics: 55. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, nivell equivalent C2: 35 / Castellano, nivell equivalent C2: 35 / 
Anglès, nivell equivalent C1: 30. 

Màsters realitzats. 
Màster de Recerca en 
Educació, especialitat 
didàctica de les ciències 
socials 
20 

Màster de Recerca en Educació, especialitat didàctica de les ciències socials: 
100. 
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Plaça B21A0352 - Professor Associat nivell 3 4hores - Llengua i Lingüística 
Angleses - Departament de Filologia Anglesa i de Germanística - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 2 Doctorat i publicacions rellevants:10/Cursos addicionals de 
formació en lingüística aplicada i cursos ELT:10/ Universitat i titulació de 
grau relacionada amb l’àrea de llengua anglesa:10. 

Experiència professional 
15 

Barem 4 Experiència docent no universitària:5/Experiència docent on-
line:5/ Experiència en la creació de materials didàctics:5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
15 

Barem 3 Experiència docent universitària de 1 a 2 anys: 5/ Experiència 
docent universitària de 3 a 5 anys:5/ Més de 5 anys de experiència 
universitària:5 . 

Coneixement d'idiomes: 
es valorarà el 
coneixement d'anglès. 
10 

Barem 5 Expressió oral nivell C2 o nadiu:5/ Expressió escrita per a 
l’ensenyament nivell C2:5. 

Entrevista 
30 

Barem 1 Coneixements teòrics: 10/Coneixements metodològics:10/ 
Claredat expositiva:10. 
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Plaça B21A0353 - Professor Associat nivell 3 5hores - Llengua Alemanya - 
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 7 

Expedient acadèmic 
20 

Títol de grau o llicenciatura o títol homologat, 5 punts. Títol de doctor/a, 5 
punts. Adequació de la titulació acadèmica a l’àrea de coneixement 
‘Filologia Alemanya’, 10 punts.. 

Experiència professional 
5 

Experiència professional en el àmbit del ensenyament (en general), 5 
punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència pràctica en impartir els nivells A 1.1 fins A 2.2 de la llengua 
alemanya, preferiblement amb el llibre Netzwerk i amb l’aplicació en línia 
Quizlet. 40 punts. 

Coneixement d'idiomes 
20 

Tenir coneixements de la llengua alemanya de nivell C2 o com a llengua 
materna, 15 punts. Tenir coneixements de la llengua catalana i/o castellana 
del nivell C2 o com a llengua materna 5 punts.. 

Experiència en recerca 
de Filologia Alemanya:  
Publicacions 
relacionades amb l¿àrea 
de coneixement de 
¿Filologia Alemanya¿ 
(assaigs, treballs de 
recerca, articles, etc.); 
Participació congressos 
de l¿especialitat amb 
comunicació i/o 
ponència; Projectes d 
15 

Participació congressos de l’especialitat amb comunicació i/o ponència, 4 
punts. Projectes de recerca en marxa, 3 punts. Traduccions de l’alemany al 
català i/o castellà, 3 punts.. 
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Plaça B21A0045 - Professor Associat nivell 3 3hores - Grau d'Enginyeria 
d'Informàtica / Internet de les coses - Departament de Microelectrònica i 
Sistemes Electrònics - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

QC-2044 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic(10%) . 

Experiència professional 
15 

Experiència professional(15%) . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
55 

Experiència docent en el perfil de la plaça(55%) . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'idiomes(10%) . 

Qualitat docent 
10 

Qualitat docent(10%) . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

90 

Plaça B21A0046 - Professor Associat nivell 3 3hores - Grau en Enginyeria 
d'Informàtica / Sistemes Digitals - Departament de Microelectrònica i 
Sistemes Electrònics - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

QC-2044 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic(10%) . 

Experiència professional 
15 

Experiència professional(15%) . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
55 

Experiència docent en el perfil de la plaça(55%) . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'idiomes(10%) . 

Qualitat docent 
10 

Qualitat docent(10%) . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

91 

Plaça B21A0047 - Professor Associat nivell 3 3hores - Grau en Enginyeria de 
Telecomunicació / Fonaments d'informàtica - Departament de 
Microelectrònica i Sistemes Electrònics - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

QC-2044 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic(10%) . 

Experiència professional 
15 

Experiència professional(15%) . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
55 

Experiència docent en el perfil de la plaça(55%) . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'idiomes(10%) . 

Qualitat docent 
10 

Qualitat docent(10%) . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

92 

Plaça B21A0048 - Professor Associat nivell 3 3hores - Grau en Enginyeria de 
Telecomunicació / Fonaments d'informàtica - Departament de 
Microelectrònica i Sistemes Electrònics - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

QC-2044 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic(10%) . 

Experiència professional 
15 

Experiència professional(15%) . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
55 

Experiència docent en el perfil de la plaça(55%) . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'idiomes(10%) . 

Qualitat docent 
10 

Qualitat docent(10%) . 
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Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

93 

Plaça B21A0049 - Professor Associat nivell 3 3hores - Grau en Enginyeria 
d'Informàtica / Sistemes Digitals - Departament de Microelectrònica i 
Sistemes Electrònics - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

QC-2044 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic(10%) . 

Experiència professional 
15 

Experiència professional(15%) . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
55 

Experiència docent en el perfil de la plaça(55%) . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'idiomes(10%) . 

Qualitat docent 
10 

Qualitat docent(10%) . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

94 

Plaça B21A0050 - Professor Associat nivell 3 3hores - Grau en Enginyeria 
d'Informàtica / Sistemes Encastats - Departament de Microelectrònica i 
Sistemes Electrònics - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

QC-2044 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic(10%) . 

Experiència professional 
15 

Experiència professional(15%) . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
55 

Experiència docent en el perfil de la plaça(55%) . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'idiomes(10%) . 

Qualitat docent 
10 

Qualitat docent(10%) . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

95 

Plaça B21A0051 - Professor Associat nivell 3 3hores - Màster en Internet dels 
Objectes per a Salut Digital / Internet dels Objectes - Departament de 
Microelectrònica i Sistemes Electrònics - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

QC-2044 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic(10%) . 

Experiència professional 
15 

Experiència professional(15%) . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
55 

Experiència docent en el perfil de la plaça(55%) . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'idiomes(10%) . 

Qualitat docent 
10 

Qualitat docent(10%) . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

96 

Plaça B21A0393 - Professor Associat nivell 3 6hores - Metodologia de les 
Ciències del Comportament - Departament de Psicobiologia i de 
Metodologia de les Ciències de la Salut - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió Virtual Teams 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Nombre de crèdits superats en matèries de Metodologia de les CC del 
Comportament: 9 / Nota obtinguda en matèries de Metodologia de les CC 
del comportament: 9 / Estudis de Postgrau (Màster-Doctorat) en àrees afins 
a la Psicologia: 8 / Coneixement de programari específic en matèries de 
Metodologia de les CC del Comportament: 3 / Premis, beques o 
reconeixements acadèmics: 1. 

Experiència professional 
20 

Tipus d'experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça (no 
considerada en altres criteris): 9 / Anys d'experiència professional 
relacionada amb el perfil de la plaça (no considerada en altres criteris): 7 / 
Formació i transferència d'experiència professional relacionada amb el 
perfil de la plaça (no considerada en altres criteris): 4. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Hores de docència universitària en assignatures de Metodologia de les CC 
del Comportament: 14 / Varietat de matèries impartides de Metodologia de 
les CC del Comportament: 11 / Tasques docents desenvolupades en 
assignatures de Metodologia de les CC del Comportament: 5 / Cursos de 
formació - Innovació Docent - Projectes innovació docent: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell de coneixement d'Anglès: 3 / Nivell de coneixement de Català: 2. 

Investigació 
10 

Participació en activitats de recerca científica: 6 / Presentació de treballs de 
recerca científica en congressos, seminaris i conferències: 2 / Publicacions 
de recerca científica: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

97 

Plaça B21A0394 - Professor Associat nivell 3 6hores - Metodologia de les 
Ciències del Comportament - Departament de Psicobiologia i de 
Metodologia de les Ciències de la Salut - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió Virtual Teams 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
30 

Nombre de crèdits superats en matèries de Metodologia de les CC del 
Comportament: 9 / Nota obtinguda en matèries de Metodologia de les CC 
del comportament: 9 / Estudis de Postgrau (Màster-Doctorat) en àrees afins 
a la Psicologia: 8 / Coneixement de programari específic en matèries de 
Metodologia de les CC del Comportament: 3 / Premis, beques o 
reconeixements acadèmics: 1. 

Experiència professional 
20 

Tipus d'experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça (no 
considerada en altres criteris): 9 / Anys d'experiència professional 
relacionada amb el perfil de la plaça (no considerada en altres criteris): 7 / 
Formació i transferència d'experiència professional relacionada amb el 
perfil de la plaça (no considerada en altres criteris): 4. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Hores de docència universitària en assignatures de Metodologia de les CC 
del Comportament: 14 / Varietat de matèries impartides de Metodologia de 
les CC del Comportament: 11 / Tasques docents desenvolupades en 
assignatures de Metodologia de les CC del Comportament: 5 / Cursos de 
formació - Innovació Docent - Projectes innovació docent: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell de coneixement d'Anglès: 3 / Nivell de coneixement de Català: 2. 

Investigació 
10 

Participació en activitats de recerca científica: 6 / Presentació de treballs de 
recerca científica en congressos, seminaris i conferències: 2 / Publicacions 
de recerca científica: 2. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

98 

Plaça B21A0395 - Professor Associat nivell 3 5hores - Fonaments de 
Psicobiologia i Psicologia Fisiològica - Departament de Psicobiologia i de 
Metodologia de les Ciències de la Salut - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
5 

40 punts títol màster // doctorat (20 punts estudiant - 60 doctor). 

Experiència professional 
15 

10 punts/any recerca psicobiologia (màxim 70 punts) // 2 punts/any recerca 
en altres camps (màxim 30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
65 

10 punts acreditació lector // 15 punts acreditació agregat // 10 punts/any 
(màxim 30) experiència docent psicologia fisiològica //10 punts/any (màxim 
30) experiència docent fonaments psicobiologia // 2 punts/any (màxim 10) 
experiència docent altres psicobiologia //1 punts/any (màxim 5) experiència 
docent universitària altres disciplines. 

Coneixement d'idiomes 
10 

coneixement angles: 35 punts B2 o 100 nivell superior a B2. 

Publicacions 
5 

màxim 100 punts: 20 punts per publicació 1r o 2n quartil JCR // 10 punts 
per publicació 3r o 4t quartil JCR. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

99 

Plaça B21A0629 - Professor Associat nivell 3 4hores - Transtorns de la 
Personalitat - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

B5/158.22 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Cursos de postgrau 2 punts. Màster 3 punts. Doctorat 5 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 10 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 5 punts per any treballat. 

Experiència professional 
40 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 7 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 3,5 punts per any treballat. 

Coneixement d'idiomes 
5 

First Certificate in English 1 punt. Certificate in Advanced English 3 punts. 
Certificate of Proficiency in English 5 punts. 

Acreditacions 
professionals 
5 

Títol d’especialista en psicologia clínica 5 punts. Acreditació professional per 
organismes públics oficials 2 punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

100 

Plaça B21A0630 - Professor Associat nivell 3 4hores - Introducció a la Psicologia 
de la Salut - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

B5/158.22 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Cursos de postgrau 2 punts. Màster 3 punts. Doctorat 5 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 10 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 5 punts per any treballat. 

Experiència professional 
40 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 7 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 3,5 punts per any treballat. 

Coneixement d'idiomes 
5 

First Certificate in English 1 punt. Certificate in Advanced English 3 punts. 
Certificate of Proficiency in English 5 punts. 

Acreditacions 
professionals 
5 

Títol d’especialista en psicologia clínica 5 punts. Acreditació professional per 
organismes públics oficials 2 punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

101 

Plaça B21A0631 - Professor Associat nivell 3 2hores - Psicopatologia al llarg del 
Cicle Vital - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

B5/158.22 

Data de constitució 20/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Cursos de postgrau 2 punts. Màster 3 punts. Doctorat 5 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 10 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 5 punts per any treballat. 

Experiència professional 
40 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 7 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 3,5 punts per any treballat. 

Coneixement d'idiomes 
5 

First Certificate in English 1 punt. Certificate in Advanced English 3 punts. 
Certificate of Proficiency in English 5 punts. 

Acreditacions 
professionals 
5 

Títol d’especialista en psicologia clínica 5 punts. Acreditació professional per 
organismes públics oficials 2 punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

102 

Plaça B21A0632 - Professor Associat nivell 3 6hores - Introducció a la Psicologia 
de la Salut - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut - Segon 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

B5/158.22 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Cursos de postgrau 2 punts. Màster 3 punts. Doctorat 5 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 10 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 5 punts per any treballat. 

Experiència professional 
40 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 7 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 3,5 punts per any treballat. 

Coneixement d'idiomes 
5 

First Certificate in English 1 punt. Certificate in Advanced English 3 punts. 
Certificate of Proficiency in English 5 punts. 

Acreditacions 
professionals 
5 

Títol d’especialista en psicologia clínica 5 punts. Acreditació professional per 
organismes públics oficials 2 punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

103 

Plaça B21A0633 - Professor Associat nivell 3 2hores - Intervenció en Psicologia 
de la Salut - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut - Segon 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

B5/158.22 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Cursos de postgrau 2 punts. Màster 3 punts. Doctorat 5 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 10 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 5 punts per any treballat. 

Experiència professional 
40 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 7 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 3,5 punts per any treballat. 

Coneixement d'idiomes 
5 

First Certificate in English 1 punt. Certificate in Advanced English 3 punts. 
Certificate of Proficiency in English 5 punts. 

Acreditacions 
professionals 
5 

Títol d’especialista en psicologia clínica 5 punts. Acreditació professional per 
organismes públics oficials 2 punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

104 

Plaça B21A0634 - Professor Associat nivell 3 4hores - Avaluació Psicològica - 
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

B5/158.22 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Cursos de postgrau 2 punts. Màster 3 punts. Doctorat 5 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 10 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 5 punts per any treballat. 

Experiència professional 
40 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 7 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 3,5 punts per any treballat. 

Coneixement d'idiomes 
5 

First Certificate in English 1 punt. Certificate in Advanced English 3 punts. 
Certificate of Proficiency in English 5 punts. 

Acreditacions 
professionals 
5 

Títol d’especialista en psicologia clínica 5 punts. Acreditació professional per 
organismes públics oficials 2 punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

105 

Plaça B21A0635 - Professor Associat nivell 3 4hores - Introducció al Tractament 
Psicològic - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

B5/158.22 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Cursos de postgrau 2 punts. Màster 3 punts. Doctorat 5 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 10 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 5 punts per any treballat. 

Experiència professional 
40 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 7 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 3,5 punts per any treballat. 

Coneixement d'idiomes 
5 

First Certificate in English 1 punt. Certificate in Advanced English 3 punts. 
Certificate of Proficiency in English 5 punts. 

Acreditacions 
professionals 
5 

Títol d’especialista en psicologia clínica 5 punts. Acreditació professional per 
organismes públics oficials 2 punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

106 

Plaça B21A0638 - Professor Associat nivell 3 2hores - Psicopatologia de l'Edat 
Adulta - Departament de Psicologia Clínica i de la Salut - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

B5/158.22 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Cursos de postgrau 2 punts. Màster 3 punts. Doctorat 5 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 10 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 5 punts per any treballat. 

Experiència professional 
40 

Específicament relacionada amb el perfil de la plaça 7 punts per any 
treballat. afí perfil de la plaça 3,5 punts per any treballat. 

Coneixement d'idiomes 
5 

First Certificate in English 1 punt. Certificate in Advanced English 3 punts. 
Certificate of Proficiency in English 5 punts. 

Acreditacions 
professionals 
5 

Títol d’especialista en psicologia clínica 5 punts. Acreditació professional per 
organismes públics oficials 2 punts. 
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Plaça B21A0349 - Professor Associat nivell 3 3hores - Psicologia Social - 
Departament de Psicologia Social - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 75 

Expedient acadèmic 
15 

15 punts - Doctorat en l'àmbit de la psicologia social, 10 punts - Doctorat en 
disciplines afins, 5 punts - Màster en l'àmbit de la psicologia social. 

Experiència professional 
30 

10 punts per any d'experiència professional en el perfil de la plaça, 5 punts 
per any d'experiència professional en àmbits afins fins a un màxim de 15 
punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

10 punts per any d'experiència docent en el perfil de la plaça, 5 punts per 
any d'experiència docent en àmbits afins fins a un màxim de 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

5 punts- Nivell B2 d'anglès o superior. 

Publicacions 
20 

5 punts per cada publicació en revista indexada en JCR, 3 punts publicacions 
indexats a SJR, 2 punts per publicació en revista no indexada (s'escolliran les 
quatre publicacions amb més valor per a cada candidat). 
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Plaça B21A0350 - Professor Associat nivell 3 3hores - Psicologia de les 
organitzacions i psicologia del treball - Departament de Psicologia Social - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 75 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat en Psicologia Social o equivalent 15% Doctorat en àmbits afins. 
Màster en Psicologia Social 5%. 

Experiència professional 
30 

- 10 punts, per any d'experiència professional en l'àmbit de la psicologia de 
les organitzacions. - 5 punts per any d'experiència professional en àmbits 
afins fins a un màxim de 15 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

- 10 punts d'experiència docent en el perfil de Psicologia de les 
organitzacions - 5 punts per any d'experiència docent en àmbits afins fins a 
un màxim de 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell B2 o superior d'anglès 5 punts . 

Publicacions 
20 

- 5 punts per cada publicació en revista indexada en JCR - 3 punts 
publicacions indexats a SJR - 2 punts per publicació en revista no indexada 
(s'escolliran les quatre publicacions amb més valor per a cada candidat/a). 
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Plaça B21A0494 - Professor Associat nivell 3 1hora - Treball en equip. 
Socialització laboral i desenvolupament de persones. - Departament de 
Psicologia Social - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 80 

Expedient acadèmic 
15 

1.- Doctorat o màster/postgrau en el perfil de la plaça: 15 punts 2.- Doctorat 
o màster/postgrau en perfil afí a la plaça: 10 punts 3.- Llicenciatura en 
Psicologia: 5 punts. 

Experiència professional 
40 

1.- Més de 7 anys en el perfil de la plaça: 40 punts 2.- Entre 4 i 7 anys en el 
perfil de la plaça: 30 punts 3.- Entre 2 i 3 anys en el perfil de la plaça: 20 
punts 4.- Menys de 2 anys en el perfil de la plaça: 10 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

1.- Més de 7 anys d'experiènica docent a màster en el perfil de la plaça: 30 
punts 2.- Entre 3 i 7 anys d'experiènica docent a màster en el perfil de la 
plaça: 20 punts 3.- Menys de 3 anys d'experiènica docent a màster en el 
perfil de la plaça: 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell B2 anglès: 5 punts. 

Publicacions 
10 

5 punts per publicació fins un màxim de 10 punts. 
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Plaça B21A0495 - Professor Associat nivell 3 3hores - Seguiment i gestió 
pressupostària. Gestió administrativa i econòmica de recursos humans. 
Planificació de plantilles. - Departament de Psicologia Social - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 80 

Expedient acadèmic 
15 

1.- Doctorat o màster/postgrau en el perfil de la plaça: 15 punts 2.- Doctorat 
o màster/postgrau en perfil afí a la plaça: 10 punts 3.- Llicenciatura en 
Economia: 5 punts. 

Experiència professional 
40 

1.- Més de 7 anys en el perfil de la plaça: 40 punts 2.- Entre 4 i 7 anys en el 
perfil de la plaça: 30 punts 3.- Entre 2 i 3 anys en el perfil de la plaça: 20 
punts 4.- Menys de 2 anys en el perfil de la plaça: 10 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

1.- Més de 7 anys d'experiènica docent a màster en el perfil de la plaça: 30 
punts 2.- Entre 3 i 7 anys d'experiènica docent a màster en el perfil de la 
plaça: 20 punts 3.- Menys de 3 anys d'experiènica docent a màster en el 
perfil de la plaça: 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell B2 anglès: 5 punts. 

Publicacions 
10 

5 punts per publicació fins un màxim de 10 punts. 
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Plaça B21A0328 - Professor Associat nivell 3 5hores - Psicologia humana / 
Ciències psicosocials en infermeria / Cervell i conducta / Relació metge 
pacient - Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Biblioteca Unitat Psicologia Mèdica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Doctorat en l’àmbit del perfil de la plaça: 15 punts. Llicenciatura/Grau en 
l’àmbit del perfil de la plaça amb Màster Oficial o PIR/MIR o acreditació 
d’especialitat equivalent: 10 punts. Llicenciatura/Grau en l’àmbit del perfil 
de la plaça: 5 punts.. 

Experiència professional 
15 

Experiència professional en l’àmbit de la Neurociència, de la Psicologia 
Clínica i de la Salut o de la Psiquiatria o en àmbits afins al perfil de la plaça: 
Entre 1 i 4 anys: 5 punts. entre 5 i 8 anys: 10 punts. més de 8 anys: 15 
punts... 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent en totes les assignatures del perfil de la plaça: 50 punts. 
Experiència docent en tres assignatures del perfil de la plaça: 40 punts. 
Experiència docent en dues assignatures del perfil de la plaça: 30 punts. 
Experiència docent en una de les assignatures del perfil de la plaça: 20 
punts. Experiència docent en assignatures afins al perfil de la plaça: 10 
punts. Cal una nota mínima de 30 punt en aquest apartat per accedir a la 
plaça.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Català i/o castellà: 6 punts.  Anglès: 4 punts. 

Investigació 
10 

Participació en activitats de recerca relacionades amb les àrees de la 
Neurociència, de la Psicologia Clínica i de la Salut o de la Psiquiatria: 5 
punts. Direcció de projectes de recerca, tesis doctorals i/o tesis de màster: 3 
punts. Participació en comitès organitzadors i científics de congressos, 
jornades i cursos i altres mèrits: 2 punts.. 
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Plaça I0004265 - Professor Associat nivell 3 1hora - Medicina Legal - 
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Dep Psiquiatria i Medicina Legal UAB 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Tesi doctoral 5, publicacions en el tema de responsabilitat profesional 5 
punts. 

Experiència professional 
20 

5 punts per cada any i mig en l'àmbit de responsabilitat en col.legi de 
metges 20 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
10 

Docència acreditada en Medicina Legal 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglés 5 punts, Francés 5 punts, . 

Desenvolupament 
responsabilitat 
professional mèdica 
50 

Treball de coordinació de responsabilitat profesional médica . 
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Plaça I0004267 - Professor Associat nivell 3 6hores - Neurociències: de la ciència 
bàsica al pacient. Psicosomètrica comparada. - Departament de 
Psiquiatria i de Medicina Legal - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Dep Psiquiatria i Medicina Legal UAB 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Tesi doctoral 5 punts. publicacions en el tema antrozoologia bàsica i clinica 
5 punts. 

Experiència professional 
20 

5 punts per cada any i mig en l'àmbit de l'antrozoologia bàsica i clinica 20 
punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
10 

Docència acreditada en el tema de l'antrozoologia bàsica i clínica 5 punts. 
docència acreditada en Neurociències: de la ciència bàsica al pacient. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglés 5 punts, Francés 5 punts, . 

Desenvolupament de 
l'antrozoologia bàsica i 
clínica 
50 

Treball de coordinació de antrozoologia básica i clinica . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

114 

Plaça B21A0001 - Professor Associat nivell 3 6hores - Tecnologia WEB. 
Programació d'aplicacions Mòbils. - Departament de Telecomunicació i 
Enginyeria de Sistemes - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 50 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Per assignatura del perfil de la plaça impartida en els Graus d'Empresa i 
Tecnologia o Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles: 5 punts / Per 
assignatura del perfil de la plaça impartida en altres graus i/o universitats: 3 
punts / fins a un màxim de 40 punts. 

Experiència professional 
30 

Relacionada amb el perfil de la plaça - Més de 15 anys: 30 punts / Entre 12 i 
15 anys: 24 punts / Entre 8 i 12 anys: 18 punts / Entre 6 i 8 anys: 12 punts / 
Entre 2 i 4 anys: 6 punts / Menys de 2 anys: 0 punts. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès: Certificate in Advanced English o superior (o equivalent): 7 punts / 
First Certificate (o equivalent): 5 punts / Català: 1 punt / Castellà: 1 punt / 
Altres: 1 punt. 

Expedient acadèmic 
10 

Enginyer en Telecomunicació o Enginyer en Informàtica: 10 punts / Altres 
enginyeries: 5 punts / Altres titulacions cietífiques (no biomèdiques): 2 
punts. 

Màsters realitzats 
10 

Màster en programació d'aplicacions WEB o Tevologia mòbil: 10 punts / 
Màster en branques d'informàtica: 5 punts / Altres màsters: 2 punts. 
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Plaça B21A0028 - Professor Associat nivell 3 2hores - Tècniques de navegació i 
control del trànsit aeri - Departament de Telecomunicació i Enginyeria de 
Sistemes - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 65 

Experiència professional 
55 

Pilot aerolínea/Controlador de Trànsit aeri (ATCo)/ATFCM: 55. Departament 
d'Operacions en aerolinies: 35 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència a la matèria >= 2 anys 30. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixements d'Anglés: 4 punts / Coneixements de Castellà i Català : 1 
punt. 

Expedient acadèmic 
5 

Titulació superior : 3 / doctorat : 2. Alternativament: títol ATPL o ATCo: 5. 

Experiència docent 
5 

Experiència i/o trainning (pe. pilots o controladors) >= 1 any: 5. 
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Plaça B21A0030 - Professor Associat nivell 3 3hores - Operacions d'Aerolínies - 
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 65 

Experiència professional 
55 

Departament d'Operacions en aerolinies: >= 5 anys: 55 / >= 2 anys: 40. 
Altres Departaments en aerolinies >= 2 anys: 30 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència a la matèria >= 2 anys 30. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixements d'Anglés: 4 punts / Coneixements de Castellà i Català : 1 
punt. 

Expedient acadèmic 
5 

Titulació superior: 3 / doctorat : 2. 

Experiència docent 
5 

Experiència >= 1 any: 5. 
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Plaça B21A0034 - Professor Associat nivell 3 4hores - Operacions aeroportuàries 
I - Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes - Segon 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 65 

Experiència professional 
55 

Experiència professional al sector aeronàutic >= 2 anys: 55.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència a la matèria >= 2 anys: 30. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixements d'Anglés: 4 punts / Coneixements de Castellà i Català : 1 
punt. 

Expedient acadèmic 
5 

Titulació superior: 3 / doctorat : 2. 

Experiència docent 
5 

Experiència >= 1 any: 5. 
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Plaça B21A0035 - Professor Associat nivell 3 3hores - Gestió Aeronàutica - 
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
40 

Titulació superior d'Enginyer en alguna de les àrees de Telecomunicacions, 
Aeronautic o Electrònica: 3 / doctorat : 2. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència a la matèria >= 1 anys 40. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixements d'Anglés: 4 punts / Coneixements de Castellà i Català : 1 
punt. 

Experiència professional 
5 

Haver participat en Projectes de transferencia de Tecnologia amb empreses 
del sector aeronàutic: 5. 

Experiència docent 
5 

Experiència >= 1 any: 5. 
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Plaça B21A0036 - Professor Associat nivell 3 5hores - Operacions de càrrega 
aèria - Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 65 

Experiència professional 
55 

Experiencia (pe. Dpt. operacions/serveis aeroportuaris/manteniment) >= 2 
anys: 55. Haver participat en Projectes de transferència de Tecnologia a 
l'àmbit de la gestió aeroportuària: 40. Responsabilitat àmbit operacional 
empreses de handling >= 2 anys : 30. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència a la matèria >= 2 anys 30. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixements d'Anglés: 4 punts / Coneixements de Castellà i Català : 1 
punt. 

Expedient acadèmic 
5 

Titulació superior: 3 / doctorat : 2. 

Experiència docent 
5 

Experiència >= 1 any: 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

120 

Plaça B21A0068 - Professor Associat nivell 3 4hores - Tecnologies d'accès per 
telecomunicacions - Departament de Telecomunicació i Enginyeria de 
Sistemes - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Experiència professional 
50 

En l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicacions: 25% / En l’àmbit del perfil 
de la plaça: 25%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
15 

Durant un curs acadèmic: 10% / Superior a un curs acadèmic: 5%. 

Coneixement d'idiomes 
15 

Català: 5% / Castellà: 5% / Anglès: 5%. 

Expedient acadèmic 
5 

Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o similar: 2% / 
Màster en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o similar: 2% / 
Doctorat en Enginyeria de Telecomunicació: 1%. 

Entrevista 
15 

Capacitat comunicativa i motivació: 3% / Iniciativa i idees originals sobre la 
preparació de les classes i materials: 3% / Disponibilitat horària: 9%. 
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Plaça B21A0145 - Professor Associat nivell 3 1hora - Antenes, microones, 
comunicacions, processament del senyal, navegació i xarxes. - 
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Experiència professional 
50 

En l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicacions: 25% / En l’àmbit del perfil 
de la plaça: 25%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
15 

Durant un curs acadèmic: 10% / Superior a un curs acadèmic: 5%. 

Coneixement d'idiomes 
15 

Català: 5% / Castellà: 5% / Anglès: 5%. 

Expedient acadèmic 
5 

Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o similar: 2% / 
Màster en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o similar: 2% / 
Doctorat en Enginyeria de Telecomunicació: 1%. 

Entrevista 
15 

Capacitat comunicativa i motivació: 3% / Iniciativa i idees originals sobre la 
preparació de les classes i materials: 3% / Disponibilitat horària: 9%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

122 

Plaça B21A0146 - Professor Associat nivell 3 1hora - Antenes, microones, 
comunicacions, processament del senyal, navegació i xarxes. - 
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes - Segon 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Experiència professional 
50 

En l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicacions: 25% / En l’àmbit del perfil 
de la plaça: 25%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
15 

Durant un curs acadèmic: 10% / Superior a un curs acadèmic: 5%. 

Coneixement d'idiomes 
15 

Català: 5% / Castellà: 5% / Anglès: 5%. 

Expedient acadèmic 
5 

Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o similar: 2% / 
Màster en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o similar: 2% / 
Doctorat en Enginyeria de Telecomunicació: 1%. 

Entrevista 
15 

Capacitat comunicativa i motivació: 3% / Iniciativa i idees originals sobre la 
preparació de les classes i materials: 3% / Disponibilitat horària: 9%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

123 

Plaça B21A0188 - Professor Associat nivell 3 1hora - Sistemes de comunicació - 
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes - Segon 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Experiència professional 
50 

En l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicacions: 25% / En l’àmbit del perfil 
de la plaça: 25%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
15 

Durant un curs acadèmic: 10% / Superior a un curs acadèmic: 5%. 

Coneixement d'idiomes 
15 

Català: 5% / Castellà: 5% / Anglès: 5%. 

Expedient acadèmic 
5 

Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o similar: 2% / 
Màster en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o similar: 2% / 
Doctorat en Enginyeria de Telecomunicació: 1%. 

Entrevista 
15 

Capacitat comunicativa i motivació: 3% / Iniciativa i idees originals sobre la 
preparació de les classes i materials: 3% / Disponibilitat horària: 9%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

124 

Plaça B21A0189 - Professor Associat nivell 3 1hora - Gestió Aeronàutica - 
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 65 

Experiència professional 
55 

Experiència empreses del sector aeronàutic >= 5 anys: 55. Experiència 
empreses del sector aeronàutic >= 2 anys: 35. Experiència empreses del 
sector aeronàutic >= 1 anys: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència a la matèria >= 1 any: 30. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixements d'Anglés: 4 punts / Coneixements de Castellà i Català : 1 
punt. 

Expedient acadèmic 
5 

Titulació superior: 3 / doctorat : 2. 

Experiència docent 
5 

Experiència >= 1 any: 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

125 

Plaça I0004231 - Professor Associat nivell 3 1hora - Processament del senyal, 
comunicacions i navegació - Departament de Telecomunicació i Enginyeria 
de Sistemes - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Experiència professional 
50 

En l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicacions: 25% / En l’àmbit del perfil 
de la plaça: 25%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
15 

Durant un curs acadèmic: 10% / Superior a un curs acadèmic: 5%. 

Coneixement d'idiomes 
15 

Català: 5% / Castellà: 5% / Anglès: 5%. 

Expedient acadèmic 
5 

Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o similar: 2% / 
Màster en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o similar: 2% / 
Doctorat en Enginyeria de Telecomunicació: 1%. 

Entrevista 
15 

Capacitat comunicativa i motivació: 3% / Iniciativa i idees originals sobre la 
preparació de les classes i materials: 3% / Disponibilitat horària: 9%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

126 

Plaça B21A1135 - Professor Associat nivell 3 6hores - Economia del sector públic - 
Departament d'Economia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx B3-060 - Departament Economia Aplicada 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3. 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6 / Altra formació relacionada amb el perfil de la plaça: 
4. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència en Economia del Sector Públic: 20 / Docència en altres 
assignatures: 15 / Cursos de formació i innovació docent: 5. 

Experiència 
professional 
20 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 10 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5. 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

127 

Plaça B21A1136 - Professor Associat nivell 3 6hores - Economia política - 
Departament d'Economia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3-060 - Departament Economia Aplicada 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3. 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6 / Altra formació relacionada amb el perfil de la plaça: 
4. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència en Economia Política: 20 / Docència en altres assignatures: 15 / 
Cursos de formació i innovació docent: 5. 

Experiència professional 
20 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 10 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5. 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

128 

Plaça B21A1137 - Professor Associat nivell 3 6hores - Introducció a l'economia / 
Economia internacional - Departament d'Economia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3-060 - Departament Economia Aplicada 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3. 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6 / Altra formació relacionada amb el perfil de la plaça: 
4. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència en Introducció a l'Economia - Economia Internacional: 20 / 
Docència en altres assignatures: 15 / Cursos de formació i innovació docent: 
5. 

Experiència professional 
20 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 10 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5. 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

129 

Plaça B21A1148 - Professor Associat nivell 3 3hores - Economia aplicada a 
l'empresa - Departament d'Economia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3-060 - Departament Economia Aplicada 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua anglesa: 7 / Altres llengües: 3. 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6 / Altra formació relacionada amb el perfil de la plaça: 
4. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència en Economia Aplicada a l'Empresa: 20 / Docència en altres 
assignatures: 15 / Cursos de formació i innovació docent: 5. 

Experiència professional 
20 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 10 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5. 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

130 

Plaça B21A1150 - Professor Associat nivell 3 4hores - Integració econòmica 
europea - Departament d'Economia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3-060 - Departament Economia Aplicada 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Coneixement d'idiomes 
25 

Coneixement de llengua anglesa: 20 / Altres llengües: 5. 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de postgrau: 6 / Altra formació relacionada amb el perfil de la plaça: 
4. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Docència en Integració Econòmica: 20 / Docència en altres assignatures: 5 / 
Cursos de formació i innovació docent: 5. 

Experiència professional 
15 

Experiència professional relacionada amb el perfil de la plaça: 5 / Tasques 
d'assessorament en economia: 5 / Publicacions i informes: 5. 

Entrevista 
20 

Capacitat de comunicació: 10 / Motivació i interès per la docència: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

131 

Plaça B21A1157 - Professor Associat nivell 3 6hores - Història Econòmica 
MundiaL / tutorització TFG - Departament d'Economia i d'Història 
Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala de professors UHE, FEiE UAB 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau/Llicenciatura en l’àmbit de l’economia o història: 6/ Títol de Màster en 
l’àmbit de l’economia o història: 6/ Títol de Doctor en l’àmbit de l’economia 
o història: 6/ Participació en projectes de recerca: 2/ Publicacions en l’àmbit 
d’història econòmica: 5. 

Experiència professional 
5 

Experiència professional relacionada en la docència i la recerca: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència docent en Història Econòmica Mundial: 15/ Experiència docent 
en la direcció de Treballs de Fi de Grau: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua català: 3/ Coneixement de llengua castellana: 3/ 
Coneixement de llengua anglesa: 4. 

Exercici pràctic: 
realització d'una classe 
impartida en català i 
castellà 
40 

Estructura i anàlisi de continguts:12/ Capacitat comunicativa:15/ Capacitat 
de respondre amb claredat:8/ Recursos pedagògics: 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

132 

Plaça B21A1158 - Professor Associat nivell 3 6hores - Història Econòmica 
Mundial (en anglès) / Història Econòmica d'Espanya (en anglès) / 
Tutorització Treballs de Fi de Grau (en anglès) - Departament d'Economia i 
d'Història Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala de professors UHE, FEiE UAB 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau/llicenciatura en l’àmbit de l’economia o història:5/ Títol de màster en 
l’àmbit de l’economia o història: 5/ Títol de Doctor en l’àmbit de l’economia 
o història: 5/ Investigació en projectes del perfil la plaça: 1/ Publicacions en 
l’àmbit d’història econòmica: 4. 

Experiència professional 
5 

Experiència professional relacionada en la docència i la recerca:5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
15 

Experiència docent en Història Econòmica Mundial:7/ Experiència docent 
en Història Econòmica d’Espanya: 5/ Experiència docent en la direcció de 
Treballs de Fi de Grau: 3. 

Coneixement d'idiomes 
20 

Coneixement de llengua anglesa:12/ Coneixement de llengua catalana: 4/ 
Coneixement de llengua castellana: 4. 

Exercici pràctic: 
realització d'una classe 
impartida en anglès i 
català o castellà 
40 

Estructura i anàlisi de continguts:12/ Capacitat comunicativa:15/ Capacitat 
de respondre amb claredat:8/ Recursos pedagògics:5 ‘. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

133 

Plaça B21A1159 - Professor Associat nivell 3 6hores - Història Econòmica 
Mundial (en anglès i cat/cast) / Tutorització Treballs de Fi de Grau (en 
anglès i cat/cast) - Departament d'Economia i d'Història Econòmica - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala de professors UHE, FEiE UAB 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau/llicenciatura en l’àmbit de l’economia o història:5/ Títol de màster en 
l’àmbit de l’economia o història:5/ Títol de Doctor en l’àmbit de l’economia 
o història:5/ Investigació en projectes del perfil la plaça:1/ Publicacions en 
l’àmbit d’història econòmica:4. 

Experiència professional 
5 

Experiència professional relacionada en la docència i la recerca:5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
15 

Experiència docent en Història Econòmica Mundial:10/ Experiència docent 
en la direcció de Treballs de Fi de Grau:5. 

Coneixement d'idiomes 
20 

Coneixement de llengua anglesa:8/ Coneixement de llengua catalana:6/ 
Coneixement de llengua castellana: 6. 

Exercici pràctic: 
realització d'una classe 
impartida en anglès i 
català o castellà 
40 

Estructura i anàlisi de continguts:12/ Capacitat comunicativa:15/ Capacitat 
de respondre amb claredat:8/ Recursos pedagògics:5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

134 

Plaça B21A1160 - Professor Associat nivell 3 4hores - Història Econòmica 
Mundial / Història Econòmica d'Espanya / Tutorització Treballs de Fi de 
Grau - Departament d'Economia i d'Història Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala de professors UHE, FEiE UAB 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau/Llicenciatura en l’àmbit de l’economia o història:6/ Títol de Màster en 
l’àmbit de l’economia o història:6/ Títol de Doctor en l’àmbit de l’economia 
o història:6/ Participació en projectes de recerca:2/ Publicacions en l’àmbit 
d’història econòmica:5. 

Experiència professional 
5 

Experiència professional relacionada en la docència i la recerca:5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència docent en Història Econòmica Mundial:6/ Experiència docent 
en Història Econòmica d’Espanya:9/ Experiència docent en la direcció de 
Treballs de Fi de Grau:5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement de llengua català:3/ Coneixement de llengua castellana:3/ 
Coneixement de llengua anglesa:4. 

Exercici pràctic: 
realització d'una classe 
impartida en català i 
castellà 
40 

Estructura i anàlisi de continguts:12/ Capacitat comunicativa:15/ Capacitat 
de respondre amb claredat:8/ Recursos pedagògics:5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

135 

Plaça B21A1161 - Professor Associat nivell 3 6hores - Història Econòmica 
Mundial (en anglès) - Departament d'Economia i d'Història Econòmica - 
Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala de professors UHE, FEiE UAB 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Grau/llicenciatura en l’àmbit de l’economia o història:5/ Títol de màster en 
l’àmbit de l’economia o història:5/ Títol de Doctor en l’àmbit de l’economia 
o història:5/ Investigació en projectes del perfil la plaça:1/ Publicacions en 
l’àmbit d’història econòmica:4. 

Experiència professional 
5 

Experiència professional relacionada en la docència i la recerca:5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
15 

Experiència docent en Història Econòmica Mundial:10/ Experiència docent 
en la direcció de Treballs de Fi de Grau:5. 

Coneixement d'idiomes 
20 

Coneixement de llengua anglesa: 12/ Coneixement de llengua catalana:4/ 
Coneixement de llengua castellana:4. 

Exercici pràctic: 
realització d'una classe 
impartida en anglès i 
català o castellà 
40 

Estructura i anàlisi de continguts:12/ Capacitat comunicativa:15/ Capacitat 
de respondre amb claredat:8/ Recursos pedagògics:5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

136 

Plaça B21A1128 - Professor Associat nivell 3 2hores - Matemàtiques, Estadística, 
Econometria - Departament d'Economia i d'Història Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3-192 (Departament d'Economia i Història Econòmica) 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Graduat (o llicenciat) en Matemàtiques o Estadística o Economia:2/ Master 
en Matemàtiques o estadística o Economia: 3/ Doctorat en Matemàtiques o 
Estadística o Economia: 5 . 

Experiència professional 
10 

Activitats professionals en l'àmbit d'aplicacions matemàtiques, 
estadístiques o economètriques: 7/Experiència en el àmbit educatiu:3. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès :3 / Coneixement de català: 7. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia en docència universitària en Matemàtiques, Estadística i 
Econòmetria:40/ Experiència prèvia en docència universitària en 
assignatures de l'àrea de Fonaments de la Anàlisis Econòmica: 10. 

Entrevista 
20 

Competencia comunicativa per la docència en el perfil de la plaça: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1129 - Professor Associat nivell 3 2hores - Matemàtiques, Estadística, 
Econometria - Departament d'Economia i d'Història Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3-192 (Departament d'Economia i Història Econòmica) 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Graduat (o llicenciat) en Matemàtiques o Estadística o Economia:2/ Master 
en Matemàtiques o estadística o Economia: 3/ Doctorat en Matemàtiques o 
Estadística o Economia: 5 . 

Experiència professional 
10 

Activitats professionals en l'àmbit d'aplicacions matemàtiques, 
estadístiques o economètriques: 7/Experiència en el àmbit educatiu:3. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès :3 / Coneixement de català: 7. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia en docència universitària en Matemàtiques, Estadística i 
Econòmetria:40/ Experiència prèvia en docència universitària en 
assignatures de l'àrea de Fonaments de la Anàlisis Econòmica: 10. 

Entrevista 
20 

Competencia comunicativa per la docència en el perfil de la plaça: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1130 - Professor Associat nivell 3 2hores - Matemàtiques, Estadística, 
Econometria - Departament d'Economia i d'Història Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3-192 (Departament d'Economia i Història Econòmica) 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Graduat (o llicenciat) en Matemàtiques o Estadística o Economia:2/ Master 
en Matemàtiques o estadística o Economia: 3/ Doctorat en Matemàtiques o 
Estadística o Economia: 5 . 

Experiència professional 
10 

Activitats professionals en l'àmbit d'aplicacions matemàtiques, 
estadístiques o economètriques: 7/Experiència en el àmbit educatiu:3. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès :3 / Coneixement de català: 7. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia en docència universitària en Matemàtiques, Estadística i 
Econòmetria:40/ Experiència prèvia en docència universitària en 
assignatures de l'àrea de Fonaments de la Anàlisis Econòmica: 10. 

Entrevista 
20 

Competencia comunicativa per la docència en el perfil de la plaça: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1131 - Professor Associat nivell 3 2hores - Matemàtiques, Estadística, 
Econometria - Departament d'Economia i d'Història Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3-192 (Departament d'Economia i Història Econòmica) 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Graduat (o llicenciat) en Matemàtiques o Estadística o Economia:2/ Master 
en Matemàtiques o estadística o Economia: 3/ Doctorat en Matemàtiques o 
Estadística o Economia: 5 . 

Experiència professional 
10 

Activitats professionals en l'àmbit d'aplicacions matemàtiques, 
estadístiques o economètriques: 7/Experiència en el àmbit educatiu:3. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès :3 / Coneixement de català: 7. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia en docència universitària en Matemàtiques, Estadística i 
Econòmetria:40/ Experiència prèvia en docència universitària en 
assignatures de l'àrea de Fonaments de la Anàlisis Econòmica: 10. 

Entrevista 
20 

Competencia comunicativa per la docència en el perfil de la plaça: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

140 

Plaça B21A1141 - Professor Associat nivell 3 2hores - Introducció a l'Economia, 
Microeconomia, Macroeconomia - Departament d'Economia i d'Història 
Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3/1126 FEiE 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Grau o Llicenciatura en Economia: 2. Màster en Economia: 3. Doctorat en 
Economia: 5. 

Experiència professional 
10 

Experiència profesional en l'àmbit privat: 5. experiència profesional en 
l'àmbit educatiu: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement de català: 7. coneixement d'anglès: 3. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia de docència universitaria en Introducció a l'Economia, 
Microeconomia i Macroeconomia. 40. Experiencia prèvia en altres matèries 
de Fonaments de l'Analisi Econòmica : 10. 

Entrevista 
20 

Competència comunicativa per la docència del perfil: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1142 - Professor Associat nivell 3 2hores - Matemàtiques, Estadística, 
Econometria - Departament d'Economia i d'Història Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3-192 (Departament d'Economia i Història Econòmica) 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Graduat (o llicenciat) en Matemàtiques o Estadística o Economia:2/ Master 
en Matemàtiques o estadística o Economia: 3/ Doctorat en Matemàtiques o 
Estadística o Economia: 5 . 

Experiència professional 
10 

Activitats professionals en l'àmbit d'aplicacions matemàtiques, 
estadístiques o economètriques: 7/Experiència en el àmbit educatiu:3. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès :3 / Coneixement de català: 7. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia en docència universitària en Matemàtiques, Estadística i 
Econòmetria:40/ Experiència prèvia en docència universitària en 
assignatures de l'àrea de Fonaments de la Anàlisis Econòmica: 10. 

Entrevista 
20 

Competencia comunicativa per la docència en el perfil de la plaça: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1143 - Professor Associat nivell 3 2hores - Introducció a l'Economia, 
Microeconomia, Macroeconomia - Departament d'Economia i d'Història 
Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3/1126 FEiE 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 57 

Expedient acadèmic 
10 

Grau o Llicenciatura en Economia: 2. Màster en Economia: 3. Doctorat en 
Economia: 5. 

Experiència professional 
10 

Experiència profesional en l'àmbit privat: 5. experiència profesional en 
l'àmbit educatiu: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement de català: 7. coneixement d'anglès: 3. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia de docència universitaria en Introducció a l'Economia, 
Microeconomia i Macroeconomia. 40. Experiencia prèvia en altres matèries 
de Fonaments de l'Analisi Econòmica : 10. 

Entrevista 
20 

Competència comunicativa per la docència del perfil: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1144 - Professor Associat nivell 3 2hores - Introducció a l'Economia, 
Microeconomia, Macroeconomia - Departament d'Economia i d'Història 
Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3/1126 FEiE 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Grau o Llicenciatura en Economia: 2. Màster en Economia: 3. Doctorat en 
Economia: 5. 

Experiència professional 
10 

Experiència profesional en l'àmbit privat: 5. experiència profesional en 
l'àmbit educatiu: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement de català: 7. coneixement d'anglès: 3. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia de docència universitaria en Introducció a l'Economia, 
Microeconomia i Macroeconomia. 40. Experiencia prèvia en altres matèries 
de Fonaments de l'Analisi Econòmica : 10. 

Entrevista 
20 

Competència comunicativa per la docència del perfil: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1145 - Professor Associat nivell 3 2hores - Matemàtiques, Estadística, 
Econometria - Departament d'Economia i d'Història Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3-192 (Departament d'Economia i Història Econòmica) 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Graduat (o llicenciat) en Matemàtiques o Estadística o Economia:2/ Master 
en Matemàtiques o estadística o Economia: 3/ Doctorat en Matemàtiques o 
Estadística o Economia: 5 . 

Experiència professional 
10 

Activitats professionals en l'àmbit d'aplicacions matemàtiques, 
estadístiques o economètriques: 7/Experiència en el àmbit educatiu:3. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès :3 / Coneixement de català: 7. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia en docència universitària en Matemàtiques, Estadística i 
Econòmetria:40/ Experiència prèvia en docència universitària en 
assignatures de l'àrea de Fonaments de la Anàlisis Econòmica: 10. 

Entrevista 
20 

Competencia comunicativa per la docència en el perfil de la plaça: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1155 - Professor Associat nivell 3 6hores - Matemàtiques, Estadística, 
Econometria - Departament d'Economia i d'Història Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3-192 (Departament d'Economia i Història Econòmica) 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Graduat (o llicenciat) en Matemàtiques o Estadística o Economia:2/ Master 
en Matemàtiques o estadística o Economia: 3/ Doctorat en Matemàtiques o 
Estadística o Economia: 5 . 

Experiència professional 
10 

Activitats professionals en l'àmbit d'aplicacions matemàtiques, 
estadístiques o economètriques: 7/Experiència en el àmbit educatiu:3. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès :3 / Coneixement de català: 7. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia en docència universitària en Matemàtiques, Estadística i 
Econòmetria:40/ Experiència prèvia en docència universitària en 
assignatures de l'àrea de Fonaments de la Anàlisis Econòmica: 10. 

Entrevista 
20 

Competencia comunicativa per la docència en el perfil de la plaça: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1156 - Professor Associat nivell 3 4hores - Introducció a l'Economia, 
Microeconomia, Macroeconomia - Departament d'Economia i d'Història 
Econòmica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx B3/1126n FEiE 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Grau o Llicenciatura en Economia: 2. Màster en Economia: 3. Doctorat en 
Economia: 5. 

Experiència professional 
10 

Experiència profesional en l'àmbit privat: 5. experiència profesional en 
l'àmbit educatiu: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement de català: 7. coneixement d'anglès: 3. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència prèvia de docència universitaria en Introducció a l'Economia, 
Microeconomia i Macroeconomia. 40. Experiencia prèvia en altres matèries 
de Fonaments de l'Analisi Econòmica : 10. 

Entrevista 
20 

Competència comunicativa per la docència del perfil: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0320 - Professor Associat nivell 3 6hores - Història i Gènere als segles 
contemporanis - Departament d'Història Moderna i Contemporània - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Barem: 5 punts per haver gaudit de contracte de formació predoctoral. 

Experiència professional 
15 

Barem: Altra docència universitària en Història 5 punts per assignatura 
completa. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Barem: Curs complert 20 punts. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem: C1 anglès 10 punts. 

Títol de doctor: 20 i 
Recerca: 10 
30 

Barem: títol 20 punts / Publicacions fins a 10 punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0321 - Professor Associat nivell 3 6hores - Mirem el món: projectes 
transdisciplinars (anglès) - Departament d'Història Moderna i 
Contemporània - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Barem: 5 punts per haver gaudit de contracte de formació predoctoral. 

Experiència professional 
20 

Barem: Altra docència universitària en Història 5 punts per assignatura 
completa. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Barem: Curs complert en anglès 30 punts / Curs complert en una altre 
idioma 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem: C2 anglès 5 punts. 

Títol de doctor: 20 i 
Recerca: 10 
30 

Barem: títol 20 punts / Publicacions fins a 10 punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0270 - Professor Associat nivell 3 6hores - Antropologia Social i 
Cultural. Estudis de Gènere. - Departament d'Antropologia Social i Cultural 
- Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Aula Ramón Valdés. Dpt. Antropologia Social i Cultural 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

(En punts) DR. ANTROPOLOGIA: 7 / DR. CC. SOCIALS I HUMANITATS: 4 / 
MASTER/DEA ANTROPOLOGIA: 4 / ALTRES MASTERS CC.SS I HUMANITATS: 
2 / LLICENCIADA O GRAU ANTROPOLOGIA: 3 / ALTRES GRAUS 
LLICENCIATURES EN CC.SS I HUMANITATS: 1 / NOTA MITJANA GRAU 
(>8,5/10): 1. 

Experiència professional 
43 

(En punts) PUBLICACIONS (14%): LLIBRE INDIVIDUAL SPI 
(http://ilia.cchs.csic.es/SPI/): 5 / CAPÍTOL LLIBRE o LLIBRE COL.LECTIU o 
COORDINACIÓ LLIBRE SPI: 2 / ARTICLE INDIVIDUAL indexat a 
Scopus/JCR/ERIH: 3 / ARTICLE INDIVIDUAL en altres revistes indexades: 2 / 
ARTICLE COL.LECTIU indexat a Scopus/JCR/ERIH: 2 / ARTICLE COL.LECTIU en 
altres revistes indexades: 1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA x projecte (12%): 
DIRECCIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (50% Co-direcció): 
5 / PARTICIPACIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (1 any 
mínim acreditat): 3 / COL.LABORACIÓ ACTIVITATS RECERCA (contracte 
mínim de 6 mesos): 1 / DIRECCIÓ DE CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA 
(mínim 6 mesos): 1 / PARTICIPACIÓ EN CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA 
(mínim 6 mesos): 0,5. ACREDITACIONS (6%): AGREGAT o TITULAR: 6 / 
LECTOR: 4 / COL.LABORADOR (o equivalents): 2. CONGRESSOS (4%): 
COMUNICACIÓ INDIVIDUAL: 1 / COMUNICACIÓ COL.LECTIVA: 0,5. 
ADEQUACIÓ DE LA RECERCA I L'EXPERIÈNCIA LABORAL ALS PERFILS PLACES 
(5%). TRANSFERÈNCIA (2%): DIRECCIÓ PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA 
(mínim 3 mesos): 1/ PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA 
(mínim 3 mesos): 0,5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
43 

(En punts) DOCÈNCIA UNIVERS. GRAU ANTROPOLOGIA ADEQUADA A PERFIL 
PLAÇA: 8 / DOCÈNCIA UNIVERS. EN GRAU ANTROPOLOGIA NO ESPECÍFICA 
DEL PERFIL: 4 / ALTRA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: 3 / PARTICIPACIÓ 
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (mínim 1 cr. ECTS): 1 / DIRECCIÓ TESI DOCTORAT 
(1/2 en co-direcció) (defensat): 1 / DIRECCIÓ TFM (1/2 en co-direcció) 
(defensat): 0,5 / DIRECCIO TFG (defensat): 0,25. 

Coneixement d'idiomes 
1 

(En punts) Coneixement idiomes: 1. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Altres mèrits (estades 
internacionals, 
publicacions no 
indexades, beques i 
premis i altres mèrits) 
 
Observacions: 
1.Cal competència en 
català/castellà per 
impartir docència en 
català/ castellà; 
2.És requisit estar en 
possessió d'un títol de 
Màster; 
3.Ca 
3 

(En punts) ESTADES DE RECERCA (mínim de 3 mesos): 1 / BEQUES, PREMIS 
(1 punt per beca/premi): 1 / FORMACIÓ I INNOVACIÓ DOCENT (0,25 per 
activitat): 0,25 / ALTRES PUBLICACIONS: 0,5 / ALTRES (GENERAL): 1. 
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Plaça B21A0271 - Professor Associat nivell 3 6hores - Antropologia Social i 
Cultural - Departament d'Antropologia Social i Cultural - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Aula Ramón Valdés. Dpt. Antropologia Social i Cultural 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

(En punts) DR. ANTROPOLOGIA: 7 / DR. CC. SOCIALS I HUMANITATS: 4 / 
MASTER/DEA ANTROPOLOGIA: 4 / ALTRES MASTERS CC.SS I HUMANITATS: 
2 / LLICENCIADA O GRAU ANTROPOLOGIA: 3 / ALTRES GRAUS 
LLICENCIATURES EN CC.SS I HUMANITATS: 1 / NOTA MITJANA GRAU 
(>8,5/10): 1. 

Experiència professional 
43 

(En punts) PUBLICACIONS (14%): LLIBRE INDIVIDUAL SPI 
(http://ilia.cchs.csic.es/SPI/): 5 / CAPÍTOL LLIBRE o LLIBRE COL.LECTIU o 
COORDINACIÓ LLIBRE SPI: 2 / ARTICLE INDIVIDUAL indexat a 
Scopus/JCR/ERIH: 3 / ARTICLE INDIVIDUAL en altres revistes indexades: 2 / 
ARTICLE COL.LECTIU indexat a Scopus/JCR/ERIH: 2 / ARTICLE COL.LECTIU en 
altres revistes indexades: 1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA x projecte (12%): 
DIRECCIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (50% Co-direcció): 
5 / PARTICIPACIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (1 any 
mínim acreditat): 3 / COL.LABORACIÓ ACTIVITATS RECERCA (contracte 
mínim de 6 mesos): 1 / DIRECCIÓ DE CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA 
(mínim 6 mesos): 1 / PARTICIPACIÓ EN CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA 
(mínim 6 mesos): 0,5. ACREDITACIONS (6%): AGREGAT o TITULAR: 6 / 
LECTOR: 4 / COL.LABORADOR (o equivalents): 2. CONGRESSOS (4%): 
COMUNICACIÓ INDIVIDUAL: 1 / COMUNICACIÓ COL.LECTIVA: 0,5. 
ADEQUACIÓ DE LA RECERCA I L'EXPERIÈNCIA LABORAL ALS PERFILS PLACES 
(5%). TRANSFERÈNCIA (2%): DIRECCIÓ PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA 
(mínim 3 mesos): 1/ PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA 
(mínim 3 mesos): 0,5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
43 

(En punts) DOCÈNCIA UNIVERS. GRAU ANTROPOLOGIA ADEQUADA A PERFIL 
PLAÇA: 8 / DOCÈNCIA UNIVERS. EN GRAU ANTROPOLOGIA NO ESPECÍFICA 
DEL PERFIL: 4 / ALTRA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: 3 / PARTICIPACIÓ 
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (mínim 1 cr. ECTS): 1 / DIRECCIÓ TESI DOCTORAT 
(1/2 en co-direcció) (defensat): 1 / DIRECCIÓ TFM (1/2 en co-direcció) 
(defensat): 0,5 / DIRECCIO TFG (defensat): 0,25. 

Coneixement d'idiomes 
1 

(En punts) Coneixement idiomes: 1. 

Altres mèrits (estades 
internacionals, 
publicacions no 

(En punts) ESTADES DE RECERCA (mínim de 3 mesos): 1 / BEQUES, PREMIS 
(1 punt per beca/premi): 1 / FORMACIÓ I INNOVACIÓ DOCENT (0,25 per 
activitat): 0,25 / ALTRES PUBLICACIONS: 0,5 / ALTRES (GENERAL): 1. 
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indexades, beques i 
premis i altres mèrits) 
 
Observacions: 
1.Cal competència en 
català/castellà per 
impartir docència en 
català/ castellà; 
2.És requisit estar en 
possessió d'un títol de 
Màster; 
3.Ca 
3 
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Plaça B21A0272 - Professor Associat nivell 3 6hores - Antropologia Social i 
Cultural. Tècniques d'Investigació en Antropologia Social i Cultural. - 
Departament d'Antropologia Social i Cultural - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Aula Ramón Valdés. Dpt. Antropologia Social i Cultural 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

(En punts) DR. ANTROPOLOGIA: 7 / DR. CC. SOCIALS I HUMANITATS: 4 / 
MASTER/DEA ANTROPOLOGIA: 4 / ALTRES MASTERS CC.SS I HUMANITATS: 
2 / LLICENCIADA O GRAU ANTROPOLOGIA: 3 / ALTRES GRAUS 
LLICENCIATURES EN CC.SS I HUMANITATS: 1 / NOTA MITJANA GRAU 
(>8,5/10): 1. 

Experiència professional 
43 

(En punts) PUBLICACIONS (14%): LLIBRE INDIVIDUAL SPI 
(http://ilia.cchs.csic.es/SPI/): 5 / CAPÍTOL LLIBRE o LLIBRE COL.LECTIU o 
COORDINACIÓ LLIBRE SPI: 2 / ARTICLE INDIVIDUAL indexat a 
Scopus/JCR/ERIH: 3 / ARTICLE INDIVIDUAL en altres revistes indexades: 2 / 
ARTICLE COL.LECTIU indexat a Scopus/JCR/ERIH: 2 / ARTICLE COL.LECTIU en 
altres revistes indexades: 1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA x projecte (12%): 
DIRECCIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (50% Co-direcció): 
5 / PARTICIPACIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (1 any 
mínim acreditat): 3 / COL.LABORACIÓ ACTIVITATS RECERCA (contracte 
mínim de 6 mesos): 1 / DIRECCIÓ DE CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA 
(mínim 6 mesos): 1 / PARTICIPACIÓ EN CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA 
(mínim 6 mesos): 0,5. ACREDITACIONS (6%): AGREGAT o TITULAR: 6 / 
LECTOR: 4 / COL.LABORADOR (o equivalents): 2. CONGRESSOS (4%): 
COMUNICACIÓ INDIVIDUAL: 1 / COMUNICACIÓ COL.LECTIVA: 0,5. 
ADEQUACIÓ DE LA RECERCA I L'EXPERIÈNCIA LABORAL ALS PERFILS PLACES 
(5%). TRANSFERÈNCIA (2%): DIRECCIÓ PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA 
(mínim 3 mesos): 1/ PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA 
(mínim 3 mesos): 0,5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
43 

(En punts) DOCÈNCIA UNIVERS. GRAU ANTROPOLOGIA ADEQUADA A PERFIL 
PLAÇA: 8 / DOCÈNCIA UNIVERS. EN GRAU ANTROPOLOGIA NO ESPECÍFICA 
DEL PERFIL: 4 / ALTRA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: 3 / PARTICIPACIÓ 
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (mínim 1 cr. ECTS): 1 / DIRECCIÓ TESI DOCTORAT 
(1/2 en co-direcció) (defensat): 1 / DIRECCIÓ TFM (1/2 en co-direcció) 
(defensat): 0,5 / DIRECCIO TFG (defensat): 0,25. 

Coneixement d'idiomes 
1 

(En punts) Coneixement idiomes: 1. 
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Altres mèrits (estades 
internacionals, 
publicacions no 
indexades, beques i 
premis i altres mèrits) 
 
Observacions: 
1.Cal competència en 
català/castellà per 
impartir docència en 
català/ castellà; 
2.És requisit estar en 
possessió d'un títol de 
Màster; 
3.Ca 
3 

(En punts) ESTADES DE RECERCA (mínim de 3 mesos): 1 / BEQUES, PREMIS 
(1 punt per beca/premi): 1 / FORMACIÓ I INNOVACIÓ DOCENT (0,25 per 
activitat): 0,25 / ALTRES PUBLICACIONS: 0,5 / ALTRES (GENERAL): 1. 
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Plaça B21A0273 - Professor Associat nivell 3 6hores - Antropologia Social i 
Cultural. Alimentació i Cultura. - Departament d'Antropologia Social i 
Cultural - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Aula Ramón Valdés. Dpt. Antropologia Social i Cultural 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

(En punts) DR. ANTROPOLOGIA: 7 / DR. CC. SOCIALS I HUMANITATS: 4 / 
MASTER/DEA ANTROPOLOGIA: 4 / ALTRES MASTERS CC.SS I HUMANITATS: 
2 / LLICENCIADA O GRAU ANTROPOLOGIA: 3 / ALTRES GRAUS 
LLICENCIATURES EN CC.SS I HUMANITATS: 1 / NOTA MITJANA GRAU 
(>8,5/10): 1. 

Experiència professional 
43 

(En punts) PUBLICACIONS (14%): LLIBRE INDIVIDUAL SPI 
(http://ilia.cchs.csic.es/SPI/): 5 / CAPÍTOL LLIBRE o LLIBRE COL.LECTIU o 
COORDINACIÓ LLIBRE SPI: 2 / ARTICLE INDIVIDUAL indexat a 
Scopus/JCR/ERIH: 3 / ARTICLE INDIVIDUAL en altres revistes indexades: 2 / 
ARTICLE COL.LECTIU indexat a Scopus/JCR/ERIH: 2 / ARTICLE COL.LECTIU en 
altres revistes indexades: 1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA x projecte (12%): 
DIRECCIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (50% Co-direcció): 
5 / PARTICIPACIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (1 any 
mínim acreditat): 3 / COL.LABORACIÓ ACTIVITATS RECERCA (contracte 
mínim de 6 mesos): 1 / DIRECCIÓ DE CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA 
(mínim 6 mesos): 1 / PARTICIPACIÓ EN CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA 
(mínim 6 mesos): 0,5. ACREDITACIONS (6%): AGREGAT o TITULAR: 6 / 
LECTOR: 4 / COL.LABORADOR (o equivalents): 2. CONGRESSOS (4%): 
COMUNICACIÓ INDIVIDUAL: 1 / COMUNICACIÓ COL.LECTIVA: 0,5. 
ADEQUACIÓ DE LA RECERCA I L'EXPERIÈNCIA LABORAL ALS PERFILS PLACES 
(5%). TRANSFERÈNCIA (2%): DIRECCIÓ PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA 
(mínim 3 mesos): 1/ PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA 
(mínim 3 mesos): 0,5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
43 

(En punts) DOCÈNCIA UNIVERS. GRAU ANTROPOLOGIA ADEQUADA A PERFIL 
PLAÇA: 8 / DOCÈNCIA UNIVERS. EN GRAU ANTROPOLOGIA NO ESPECÍFICA 
DEL PERFIL: 4 / ALTRA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: 3 / PARTICIPACIÓ 
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (mínim 1 cr. ECTS): 1 / DIRECCIÓ TESI DOCTORAT 
(1/2 en co-direcció) (defensat): 1 / DIRECCIÓ TFM (1/2 en co-direcció) 
(defensat): 0,5 / DIRECCIO TFG (defensat): 0,25. 

Coneixement d'idiomes 
1 

(En punts) Coneixement idiomes: 1. 
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Altres mèrits (estades 
internacionals, 
publicacions no 
indexades, beques i 
premis i altres mèrits) 
 
Observacions: 
1.Cal competència en 
català/castellà per 
impartir docència en 
català/ castellà; 
2.És requisit estar en 
possessió d'un títol de 
Màster; 
3.Ca 
3 

(En punts) ESTADES DE RECERCA (mínim de 3 mesos): 1 / BEQUES, PREMIS 
(1 punt per beca/premi): 1 / FORMACIÓ I INNOVACIÓ DOCENT (0,25 per 
activitat): 0,25 / ALTRES PUBLICACIONS: 0,5 / ALTRES (GENERAL): 1. 
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Plaça B21A1107 - Professor Associat nivell 3 2hores - Antropologia Social i 
Cultural - Departament d'Antropologia Social i Cultural - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Aula Ramón Valdés. Dpt. Antropologia Social i Cultural 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

(En punts) DR. ANTROPOLOGIA:7 / DR. CC. SOCIALS I HUMANITATS:4 / 
MASTER/DEA ANTROPOLOGIA:4 / ALTRES MASTERS CC.SS I HUMANITATS: 2 
/ LLICENCIADA O GRAU ANTROPOLOGIA: 3 / ALTRES GRAUS 
LLICENCIATURES EN CC.SS I HUMANITATS:1 / NOTA MITJANA GRAU 
(>8,5/10):1. 

Experiència professional 
43 

(En punts) PUBLICACIONS (14%):LLIBRE INDIVIDUAL SPI 
(http://ilia.cchs.csic.es/SPI/):5 / CAPÍTOL LLIBRE o LLIBRE COL.LECTIU o 
COORDINACIÓ LLIBRE SPI:2 / ARTICLE INDIVIDUAL indexat a 
Scopus/JCR/ERIH:3 / ARTICLE INDIVIDUAL en altres revistes indexades:2 / 
ARTICLE COL.LECTIU indexat a Scopus/JCR/ERIH: 2 / ARTICLE COL.LECTIU en 
altres revistes indexades:1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA x projecte (12%): 
DIRECCIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (50% Codireccio):5 
/ PARTICIPACIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (1 any mínim 
acreditat):3 / COL.LABORACIÓ ACTIVITATS RECERCA (contracte mínim de 6 
mesos):1 / DIRECCIÓ DE CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA (mínim 6 
mesos):1 / PARTICIPACIÓ EN CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA (mínim 6 
mesos): 0,5. ACREDITACIONS (6%): AGREGAT o TITULAR: 6 / LECTOR:4 
/ COL.LABORADOR (o equivalents):2. CONGRESSOS (4%): COMUNICACIÓ 
INDIVIDUAL:1 / COMUNICACIÓ COL.LECTIVA:0,5. ADEQUACIÓ DE LA 
RECERCA I L'EXPERIÈNCIA LABORAL ALS PERFILS PLACES (5%). 
TRANSFERÈNCIA (2%): DIRECCIÓ PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA (mínim 3 
mesos):1/ PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA (mínim 3 
mesos):0,5  . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
43 

(En punts) DOCÈNCIA UNIVERS. GRAU ANTROPOLOGIA ADEQUADA A PERFIL 
PLAÇA: 8 / DOCÈNCIA UNIVERS. EN GRAU ANTROPOLOGIA NO ESPECÍFICA 
DEL PERFIL:4 / ALTRA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: 3 / PARTICIPACIÓ 
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (mínim 1 cr. ECTS):1 / DIRECCIÓ TESI DOCTORAT 
(1/2 en co-direcció) (defensat):1 / DIRECCIÓ TFM (1/2 en co-direcció) 
(defensat):0,5 / DIRECCIO TFG (defensat):0,25. 

Coneixement d'idiomes 
1 

(En punts) Coneixement idiomes: 1. 

Altres mèrits (estades 
internacionals, 
publicacions no 

(En punts) ESTADES DE RECERCA (mínim de 3 mesos): 1 / BEQUES, PREMIS 
(1 punt per beca/premi):1 / FORMACIÓ I INNOVACIÓ DOCENT (0,25 per 
activitat):0,25 / ALTRES PUBLICACIONS:0,5 / ALTRES (GENERAL):1. 
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indexades, beques i 
premis i altres mèrits) 
 
Observacions: 
1.Cal competència en 
català/castellà per 
impartir docència en 
català/ castellà; 
2.És requisit estar en 
possessió d'un títol de 
Màster; 
3.Ca 
3 
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Plaça I0004246 - Professor Associat nivell 3 1hora - Antropologia del Gènere - 
Departament d'Antropologia Social i Cultural - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Aula Ramón Valdés. Dpt. Antropologia Social i Cultural 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

(En punts) DR. ANTROPOLOGIA:7 / DR. CC. SOCIALS I HUMANITATS:4 / 
MASTER/DEA ANTROPOLOGIA:4 / ALTRES MASTERS CC.SS I HUMANITATS: 2 
/ LLICENCIADA O GRAU ANTROPOLOGIA: 3 / ALTRES GRAUS 
LLICENCIATURES EN CC.SS I HUMANITATS:1 / NOTA MITJANA GRAU 
(>8,5/10):1. 

Experiència professional 
43 

(En punts) PUBLICACIONS (14%):LLIBRE INDIVIDUAL SPI 
(http://ilia.cchs.csic.es/SPI/):5 / CAPÍTOL LLIBRE o LLIBRE COL.LECTIU o 
COORDINACIÓ LLIBRE SPI:2 / ARTICLE INDIVIDUAL indexat a 
Scopus/JCR/ERIH:3 / ARTICLE INDIVIDUAL en altres revistes indexades:2 / 
ARTICLE COL.LECTIU indexat a Scopus/JCR/ERIH: 2 / ARTICLE COL.LECTIU en 
altres revistes indexades:1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA x projecte (12%): 
DIRECCIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (50% Codireccio):5 
/ PARTICIPACIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (1 any mínim 
acreditat):3 / COL.LABORACIÓ ACTIVITATS RECERCA (contracte mínim de 6 
mesos):1 / DIRECCIÓ DE CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA (mínim 6 
mesos):1 / PARTICIPACIÓ EN CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA (mínim 6 
mesos): 0,5. ACREDITACIONS (6%): AGREGAT o TITULAR: 6 / LECTOR:4 
/ COL.LABORADOR (o equivalents):2. CONGRESSOS (4%): COMUNICACIÓ 
INDIVIDUAL:1 / COMUNICACIÓ COL.LECTIVA:0,5. ADEQUACIÓ DE LA 
RECERCA I L'EXPERIÈNCIA LABORAL ALS PERFILS PLACES (5%). 
TRANSFERÈNCIA (2%): DIRECCIÓ PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA (mínim 3 
mesos):1/ PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA (mínim 3 
mesos):0,5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
43 

(En punts) DOCÈNCIA UNIVERS. GRAU ANTROPOLOGIA ADEQUADA A PERFIL 
PLAÇA: 8 / DOCÈNCIA UNIVERS. EN GRAU ANTROPOLOGIA NO ESPECÍFICA 
DEL PERFIL:4 / ALTRA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: 3 / PARTICIPACIÓ 
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (mínim 1 cr. ECTS):1 / DIRECCIÓ TESI DOCTORAT 
(1/2 en co-direcció) (defensat):1 / DIRECCIÓ TFM (1/2 en co-direcció) 
(defensat):0,5 / DIRECCIO TFG (defensat):0,25. 

Coneixement d'idiomes 
1 

(En punts) Coneixement idiomes: 1. 

Altres mèrits (estades 
internacionals, 
publicacions no 

(En punts) ESTADES DE RECERCA (mínim de 3 mesos): 1 / BEQUES, PREMIS 
(1 punt per beca/premi):1 / FORMACIÓ I INNOVACIÓ DOCENT (0,25 per 
activitat):0,25 / ALTRES PUBLICACIONS:0,5 / ALTRES (GENERAL):1. 
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indexades, beques i 
premis i altres mèrits) 
 
Observacions: 
1.Cal competència en 
català/castellà per 
impartir docència en 
català/ castellà; 
2.És requisit estar en 
possessió d'un títol de 
Màster; 
3.Ca 
3 
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Plaça I0004250 - Professor Associat nivell 3 5hores - Recursos Instrumentals per 
a la recerca en Antropologia Social. - Departament d'Antropologia Social i 
Cultural - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Aula Ramón Valdés. Dpt. Antropologia Social i Cultural 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

(En punts) DR. ANTROPOLOGIA:7 / DR. CC. SOCIALS I HUMANITATS:4 / 
MASTER/DEA ANTROPOLOGIA:4 / ALTRES MASTERS CC.SS I HUMANITATS: 2 
/ LLICENCIADA O GRAU ANTROPOLOGIA: 3 / ALTRES GRAUS 
LLICENCIATURES EN CC.SS I HUMANITATS:1 / NOTA MITJANA GRAU 
(>8,5/10):1. 

Experiència professional 
43 

(En punts) PUBLICACIONS (14%):LLIBRE INDIVIDUAL SPI 
(http://ilia.cchs.csic.es/SPI/):5 / CAPÍTOL LLIBRE o LLIBRE COL.LECTIU o 
COORDINACIÓ LLIBRE SPI:2 / ARTICLE INDIVIDUAL indexat a 
Scopus/JCR/ERIH:3 / ARTICLE INDIVIDUAL en altres revistes indexades:2 / 
ARTICLE COL.LECTIU indexat a Scopus/JCR/ERIH: 2 / ARTICLE COL.LECTIU en 
altres revistes indexades:1. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA x projecte (12%): 
DIRECCIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (50% Codireccio):5 
/ PARTICIPACIÓ PROJECTES Nacional/Internacional Competitiu (1 any mínim 
acreditat):3 / COL.LABORACIÓ ACTIVITATS RECERCA (contracte mínim de 6 
mesos):1 / DIRECCIÓ DE CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA (mínim 6 
mesos):1 / PARTICIPACIÓ EN CONVENI/CONTRACTE DE RECERCA (mínim 6 
mesos): 0,5. ACREDITACIONS (6%): AGREGAT o TITULAR: 6 / LECTOR:4 
/ COL.LABORADOR (o equivalents):2. CONGRESSOS (4%): COMUNICACIÓ 
INDIVIDUAL:1 / COMUNICACIÓ COL.LECTIVA:0,5. ADEQUACIÓ DE LA 
RECERCA I L'EXPERIÈNCIA LABORAL ALS PERFILS PLACES (5%). 
TRANSFERÈNCIA (2%): DIRECCIÓ PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA (mínim 3 
mesos):1/ PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA (mínim 3 
mesos):0,5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
43 

(En punts) DOCÈNCIA UNIVERS. GRAU ANTROPOLOGIA ADEQUADA A PERFIL 
PLAÇA: 8 / DOCÈNCIA UNIVERS. EN GRAU ANTROPOLOGIA NO ESPECÍFICA 
DEL PERFIL:4 / ALTRA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: 3 / PARTICIPACIÓ 
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA (mínim 1 cr. ECTS):1 / DIRECCIÓ TESI DOCTORAT 
(1/2 en co-direcció) (defensat):1 / DIRECCIÓ TFM (1/2 en co-direcció) 
(defensat):0,5 / DIRECCIO TFG (defensat):0,25. 

Coneixement d'idiomes 
1 

(En punts) Coneixement idiomes: 1. 
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Altres mèrits (estades 
internacionals, 
publicacions no 
indexades, beques i 
premis i altres mèrits) 
 
Observacions: 
1.Cal competència en 
català/castellà per 
impartir docència en 
català/ castellà; 
2.És requisit estar en 
possessió d'un títol de 
Màster; 
3.Ca 
3 

(En punts) ESTADES DE RECERCA (mínim de 3 mesos): 1 / BEQUES, PREMIS 
(1 punt per beca/premi):1 / FORMACIÓ I INNOVACIÓ DOCENT (0,25 per 
activitat):0,25 / ALTRES PUBLICACIONS:0,5 / ALTRES (GENERAL):1. 
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Plaça B21A0004 - Professor Associat nivell 3 1hora - Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors (Estructura de Computadors, Arquitectura de Computadors, 
Microprocessadors) - Departament d'Arquitectura de Computadors i 
Sistemes Operatius - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Dept. d'Arquitectura Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 22/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5 Assignatures 
de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25 Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC 
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 
anys:25/més de 5 anys:30 Experiència docent en temàtiques relacionades 
amb la informàtica entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20 Avaluació 
positiva de responsables docents:10 Valoració d'estudiants igual o superior 
a B (d'acord a criteris UAB):5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15/Coneixement de la docència 
universitària:5/Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10. 
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Plaça B21A0005 - Professor Associat nivell 3 1hora - Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors (Computació d'altes prestacions, Computació al núvol) - 
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Dept. d'Arquitectura Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 22/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5 Assignatures 
de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25 Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC 
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 
anys:25/més de 5 anys:30 Experiència docent en temàtiques relacionades 
amb la informàtica entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20 Avaluació 
positiva de responsables docents:10 Valoració d'estudiants igual o superior 
a B (d'acord a criteris UAB):5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15/Coneixement de la docència 
universitària:5/Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10. 
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Plaça B21A0006 - Professor Associat nivell 3 2hores - Arquitectura i Tecnologia 
de Computadors (Estructura de Computadors, Arquitectura de 
Computadors) - Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes 
Operatius - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Dept. d'Arquitectura Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 22/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5 Assignatures 
de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25 Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC 
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 
anys:25/més de 5 anys:30 Experiència docent en temàtiques relacionades 
amb la informàtica entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20 Avaluació 
positiva de responsables docents:10 Valoració d'estudiants igual o superior 
a B (d'acord a criteris UAB):5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15/Coneixement de la docència 
universitària:5/Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10. 
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Plaça B21A0007 - Professor Associat nivell 3 2hores - Arquitectura i Tecnologia 
de Computadors (Sistemes Operatius, Sistemes Distribuïts) - Departament 
d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Dept. d'Arquitectura Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 22/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5 Assignatures 
de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25 Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC 
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 
anys:25/més de 5 anys:30 Experiència docent en temàtiques relacionades 
amb la informàtica entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20 Avaluació 
positiva de responsables docents:10 Valoració d'estudiants igual o superior 
a B (d'acord a criteris UAB):5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15/Coneixement de la docència 
universitària:5/Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

167 

Plaça B21A0008 - Professor Associat nivell 3 3hores - Arquitectura i Tecnologia 
de Computadors (Sistemes Operatius, Arquitectura de Computadors) - 
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Dept. d'Arquitectura Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 22/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5 Assignatures 
de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25 Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC 
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 
anys:25/més de 5 anys:30 Experiència docent en temàtiques relacionades 
amb la informàtica entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20 Avaluació 
positiva de responsables docents:10 Valoració d'estudiants igual o superior 
a B (d'acord a criteris UAB):5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15/Coneixement de la docència 
universitària:5/Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10. 
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Plaça B21A0023 - Professor Associat nivell 3 6hores - Arquitectura i Tecnologia 
de Computadors (Fonaments de Computadors, Sistemes Operatius, 
Arquitectura de Computadors) - Departament d'Arquitectura de 
Computadors i Sistemes Operatius - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Dept. d'Arquitectura Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 22/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5 Assignatures 
de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25 Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC 
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 
anys:25/més de 5 anys:30 Experiència docent en temàtiques relacionades 
amb la informàtica entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20 Avaluació 
positiva de responsables docents:10 Valoració d'estudiants igual o superior 
a B (d'acord a criteris UAB):5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15/Coneixement de la docència 
universitària:5/Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10. 
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Plaça B21A0024 - Professor Associat nivell 3 3hores - Arquitectura i Tecnologia 
de Computadors (Sistemes Distribuïts, Computació al Nuvol) - 
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Dept. d'Arquitectura Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 22/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5 Assignatures 
de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25 Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC 
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 
anys:25/més de 5 anys:30 Experiència docent en temàtiques relacionades 
amb la informàtica entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20 Avaluació 
positiva de responsables docents:10 Valoració d'estudiants igual o superior 
a B (d'acord a criteris UAB):5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15/Coneixement de la docència 
universitària:5/Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10. 
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Plaça B21A0025 - Professor Associat nivell 3 2hores - Arquitectura i Tecnologia 
de Computadors (Fonaments d'enginyeria, Arquitectura de computadors, 
Computació d'Altes Prestacions) - Departament d'Arquitectura de 
Computadors i Sistemes Operatius - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Dept. d'Arquitectura Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 22/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5 Assignatures 
de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25 Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC 
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 
anys:25/més de 5 anys:30 Experiència docent en temàtiques relacionades 
amb la informàtica entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20 Avaluació 
positiva de responsables docents:10 Valoració d'estudiants igual o superior 
a B (d'acord a criteris UAB):5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15/Coneixement de la docència 
universitària:5/Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10. 
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Plaça B21A0026 - Professor Associat nivell 3 2hores - Arquitectura i Tecnologia 
de Computadors (Fonaments d'enginyeria, Fonaments de Computadors) - 
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Dept. d'Arquitectura Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 22/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5 Assignatures 
de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25 Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC 
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 
anys:25/més de 5 anys:30 Experiència docent en temàtiques relacionades 
amb la informàtica entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20 Avaluació 
positiva de responsables docents:10 Valoració d'estudiants igual o superior 
a B (d'acord a criteris UAB):5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15/Coneixement de la docència 
universitària:5/Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10. 
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Plaça B21A0027 - Professor Associat nivell 3 1hora - Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors (Fonaments de Computadors, Sistemes Operatius, 
Arquitectura de Computadors) - Departament d'Arquitectura de 
Computadors i Sistemes Operatius - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Dept. d'Arquitectura Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 22/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5 Assignatures 
de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25 Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC 
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 
anys:25/més de 5 anys:30 Experiència docent en temàtiques relacionades 
amb la informàtica entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20 Avaluació 
positiva de responsables docents:10 Valoració d'estudiants igual o superior 
a B (d'acord a criteris UAB):5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15/Coneixement de la docència 
universitària:5/Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0164 - Professor Associat nivell 3 2hores - Arquitectura i Tecnologia 
de Computadors (Fonaments de Computadors, Sistemes Operatius, 
Arquitectura de Computadors) - Departament d'Arquitectura de 
Computadors i Sistemes Operatius - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Dept. d'Arquitectura Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 22/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5 Assignatures 
de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25 Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC 
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 
anys:25/més de 5 anys:30 Experiència docent en temàtiques relacionades 
amb la informàtica entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20 Avaluació 
positiva de responsables docents:10 Valoració d'estudiants igual o superior 
a B (d'acord a criteris UAB):5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15/Coneixement de la docència 
universitària:5/Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

174 

Plaça B21A0165 - Professor Associat nivell 3 1hora - Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors (Computació d'altes prestacions, Computació al núvol) - 
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Dept. d'Arquitectura Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 22/05/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5 Assignatures 
de l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25 Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC 
(Arquitectura i Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 
anys:25/més de 5 anys:30 Experiència docent en temàtiques relacionades 
amb la informàtica entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20 Avaluació 
positiva de responsables docents:10 Valoració d'estudiants igual o superior 
a B (d'acord a criteris UAB):5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15/Coneixement de la docència 
universitària:5/Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10. 
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Plaça B21A0264 - Professor Associat nivell 3 6hores - Història de l'Art Antic i 
Lectura de la Imatge Artística - Departament d'Art i de Musicologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala virtual 

Data de constitució 31/05/2021 

Nota mínima 6 

Expedient acadèmic 
20 

Excel·lència i adequació al perfil de la plaça: 20. 

Experiència professional 
10 

Vinculació laboral a tasques afins al perfil de la plaça: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Docència en història de l'art antic: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini de les llengües vehiculars i coneixement d'altres idiomes: 10. 

Publicacions (10) i 
Entrevista (30) 
40 

Adequació i rellevància de les publicacions: 10 / Coincidència, adaptació i 
coherència al perfil docent: 30. 
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2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0265 - Professor Associat nivell 3 6hores - Història de l'Art Antic i 
Lectura de la Imatge Artística - Departament d'Art i de Musicologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala virtual 

Data de constitució 31/05/2021 

Nota mínima 6 

Expedient acadèmic 
20 

Excel·lència i adequació al perfil de la plaça: 20. 

Experiència professional 
10 

Vinculació laboral a tasques afins al perfil de la plaça: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Docència en història de l'art antic: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini de les llengües vehiculars i coneixement d'altres idiomes: 10. 

Publicacions (10) i 
Entrevista (30) 
40 

Adequació i rellevància de les publicacions: 10 / Coincidència, adaptació i 
coherència al perfil docent: 30. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
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Plaça B21A0268 - Professor Associat nivell 3 4hores - Història de l'Art 
Contemporani i Lectura de la Imatge Artística - Departament d'Art i de 
Musicologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala virtual 

Data de constitució 31/05/2021 

Nota mínima 6 

Expedient acadèmic 
20 

Excel·lència i adequació al perfil de la plaça: 20. 

Experiència professional 
10 

Vinculació laboral a tasques afins al perfil de la plaça: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Docència en història de l'art contemporani: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini de les llengües vehiculars i coneixement d'altres idiomes: 10. 

Publicacions (10) i 
Entrevista (30) 
40 

Adequació i rellevància de les publicacions: 10 / Coincidència, adaptació i 
coherència al perfil docent: 30. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
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Plaça B21A0269 - Professor Associat nivell 3 3hores - Lectura de la Imatge 
Artística - Departament d'Art i de Musicologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala virtual 

Data de constitució 31/05/2021 

Nota mínima 6 

Expedient acadèmic 
20 

Excel·lència i adequació al perfil de la plaça: 20. 

Experiència professional 
10 

Vinculació laboral a tasques afins al perfil de la plaça: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Docència en història de l'art: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini de les llengües vehiculars i coneixement d'altres idiomes: 10. 

Publicacions (10) i 
Entrevista (30) 
40 

Adequació i rellevància de les publicacions: 10 / Coincidència, adaptació i 
coherència al perfil docent: 30. 
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Plaça B21A0170 - Professor Associat nivell 3 6hores - Higiene i inspecció dels 
aliments - Departament de Ciència Animal i dels Aliments - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

VO-252 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Adequació al perfil de la plaça: 15%. 

Experiència professional 
40 

Adequació al perfil de la plaça: 40%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Adequació al perfil de la plaça: 35%. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès: 10%. 
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2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0175 - Professor Associat nivell 3 3hores - Genètica i Millora genètica 
- Departament de Ciència Animal i dels Aliments - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
15 

Expedient acadèmic(15%) . 

Experiència professional 
40 

Experiència professional(40%) . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Experiència docent en el perfil de la plaça(35%) . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'idiomes(10%) . 
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2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0180 - Professor Associat nivell 3 4hores - Producció Animal 
Integrada: grans remugants - Departament de Ciència Animal i dels 
Aliments - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari 11 - Facultat Veterinaria 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 5 

Expedient acadèmic 
15 

Es valorarà la orientació de la titulació acadèmica a la producció de 
remugants (0-15 punts), especialment amb referencia a: producció de llet i 
carn, alimentació i racionament de vaquí, i control de producció i qualitat 
de la llet i carn. Prioritzant d’acord a: ‘ Titulació universitària, grau, 
postgrau: 10 ‘ Cursos de especialització i professionalització: 10 ‘
 Premis d’excel·lència: 5. 

Experiència professional 
40 

Es valorarà la experiència professional en producció de grans remugants (0-
40 punts), especialment en lo referent a: producció de llet i carn, 
alimentació i racionament de vaquí, i control de producció i qualitat del 
producte final. Prioritzant d’acord a: ‘ Activitats relacionades amb l’exercici 
professional relacionat amb el perfil de la plaça: 20 ‘ Activitats de 
transferència al sector professional (realització de projectes professionals i 
de recerca, publicacions científiques i de divulgació, patens i altres) 
relacionat amb el perfil de la plaça: 15 ‘ Estades temporals en 
empreses, universitats o centres de recerca d’acord amb la seva durada 
relacionat amb el perfil de la plaça: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Es valorarà la experiència docent en producció de remugants (0-35 punts), 
especialment en lo referent a: producció de llet i carn, alimentació i 
racionament de vaquí, i control de producció i qualitat de la llet i carn. 
Prioritzant d’acord als barems:  ‘ Participació en cursos de titulació 
universitària: 25 ‘ Docència en altres cursos i seminaris: 5 ‘
 Participació en projectes d'innovació i millora docent: 5 . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Es valorarà prioritàriament la capacitació per donar docència en anglès, a 
mes a mes dels coneixements en les llengües oficials català i castellà: 10. 
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Plaça B21A0181 - Professor Associat nivell 3 2hores - Producció Animal 
Integrada - Departament de Ciència Animal i dels Aliments - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari 11 - Facultat Veterinaria 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 5 

Expedient acadèmic 
15 

Es valorarà la orientació de la titulació acadèmica a la producció animal (0-
15 punts), especialment en lo referent a la interacció entre aquesta 
producció i el seu impacte mediambiental. Prioritzant d’acord a: ‘
 Titulació universitària, grau, postgrau: 10 ‘ Cursos de 
especialització i professionalització: 10 ‘ Premis d’excel·lència: 5. 

Experiència professional 
40 

Es valorarà la experiència professional en producció animal (0-40 punts), 
especialment en lo referent a la interacció entre aquesta producció i el seu 
impacte mediambiental. Prioritzant d’acord a: ‘ Activitats 
relacionades amb l’exercici professional relacionat amb el perfil de la plaça: 
20 ‘ Activitats de transferència al sector professional (realització de 
projectes professionals i de recerca, publicacions científiques i de 
divulgació, patens i altres) relacionat amb el perfil de la plaça: 15 ‘
 Estades temporals en empreses, universitats o centres de recerca 
d’acord amb la seva durada relacionat amb el perfil de la plaça: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Es valorarà la experiència docent en producció animal (0-35 punts), 
especialment en lo referent a la interacció entre aquesta producció i el seu 
impacte mediambiental. Prioritzant d’acord a:  ‘ Participació en 
cursos de titulació universitària: 25 ‘ Docència en altres cursos i seminaris: 
5 ‘ Participació en projectes d'innovació i millora docent: 5 . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Es valorarà prioritàriament la capacitació per donar docència en anglès, a 
mes a mes dels coneixements en les llengües oficials català i castellà: 10. 
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Plaça B21A0182 - Professor Associat nivell 3 2hores - Producció Animal 
Integrada - Departament de Ciència Animal i dels Aliments - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari 11 - Facultat Veterinaria 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 5 

Expedient acadèmic 
15 

Es valorarà la orientació de la titulació acadèmica a la producció animal (0-
15 punts), especialment en lo referent al benestar animal. Prioritzant 
d’acord a: ‘ Titulació universitària, grau, postgrau: 10 ‘ Cursos de 
especialització i professionalització: 10 ‘ Premis d’excel·lència: 5. 

Experiència professional 
40 

Es valorarà la experiència professional en producció animal (0-40 punts), 
especialment en lo referent al benestar animal. Prioritzant d’acord a: ‘
 Activitats relacionades amb l’exercici professional relacionat amb el 
perfil de la plaça: 20 ‘ Activitats de transferència al sector professional 
(realització de projectes professionals i de recerca, publicacions científiques 
i de divulgació, patens i altres) relacionat amb el perfil de la plaça: 15 ‘
 Estades temporals en empreses, universitats o centres de recerca 
d’acord amb la seva durada relacionat amb el perfil de la plaça: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Es valorarà la experiència docent en producció animal (0-35 punts), 
especialment en lo referent al benestar animal. Prioritzant d’acord a: ‘
 Participació en cursos de titulació universitària: 25 ‘ Docència en 
altres cursos i seminaris: 5 ‘ Participació en projectes d'innovació i 
millora docent: 5 . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Es valorarà prioritàriament la capacitació per donar docència en anglès, a 
mes a mes dels coneixements en les llengües oficials català i castellà: 10. 
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Plaça B21A0074 - Professor Associat nivell 3 1hora - Ciències de la Computació - 
Departament de Ciències de la Computació - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Direccio de TFG en l'ambit de l'Enginyeria Informàtica:80 / Altra docencia 
universitaria: 20. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en direcció de projectes en l'ambit TIC: 100. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 
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Plaça B21A0075 - Professor Associat nivell 3 2hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Aprenentatge Computacional: 80 / Altres assignatures de l'ambit de la IA: 
20. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de Machine Learning: 80 / Experiencia en l'ambit de 
la Informàtica: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 
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Plaça B21A0076 - Professor Associat nivell 3 2hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Disseny de software: 40 / Xarxes neuronals i deep learning: 40 / Altres 
assignatures en l'ambit de la informatica: 20. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de Machine Learning: 80 / Experiencia en l'ambit de 
la Informàtica: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

187 

Plaça B21A0077 - Professor Associat nivell 3 2hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Xarxes neuronals i deep learning: 50 / Programació orientada a objectes: 
50. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de Machine Learning: 80 / Experiencia en l'ambit de 
la Informàtica: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

188 

Plaça B21A0078 - Professor Associat nivell 3 2hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Xarxes neuronals i deep learning: 50. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de Machine Learning: 80 / Experiencia en l'ambit de 
la Informàtica: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 100. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

189 

Plaça B21A0079 - Professor Associat nivell 3 2hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Innovacio urbana (Smart Cities): 90 / Altres assignatures de Smart Cities: 10. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de Machine Learning: 80 / Experiencia en l'ambit de 
la Informàtica: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

190 

Plaça B21A0080 - Professor Associat nivell 3 2hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Enginyeria de Software: 100. 

Experiència professional 
20 

Enginyeria de Software: 60 / Enginyeria Informatica: 40. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

191 

Plaça B21A0081 - Professor Associat nivell 3 3hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Bases de dades no relacionals: 100. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de les bases de dades no relacionals: 80 / Experiencie 
en l'ambit de les bases de dades: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

192 

Plaça B21A0082 - Professor Associat nivell 3 3hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Bases de dades no relacionals: 100. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de la informàtica: 80 / Altres ambits de la ciencia i la 
enginyeria: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

193 

Plaça B21A0083 - Professor Associat nivell 3 3hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Grafs, Topologia i Geometria Discreta: 100. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de la informàtica: 80 / Altres ambits de la ciencia i la 
enginyeria: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Matemàtiques: 90 / Altres titulacions en Ciencia i Enginyeria: 
10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

194 

Plaça B21A0084 - Professor Associat nivell 3 4hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Laboratori de Programació: 60 / Assignatures a l'entorn de l'introducció a la 
programació: 40. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de la informàtica: 80 / Altres ambits de la ciencia i la 
enginyeria: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 60 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 40. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

195 

Plaça B21A0085 - Professor Associat nivell 3 4hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Bases de Dades Relacionals: 100. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de la informàtica: 80 / Altres ambits de la ciencia i la 
enginyeria: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

196 

Plaça B21A0086 - Professor Associat nivell 3 4hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Bases de Dades: 60 / Altres assignatures en l'ambit de l'Enginyeria de 
Software: 40. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de la informàtica: 80 / Altres ambits de la ciencia i la 
enginyeria: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

197 

Plaça B21A0087 - Professor Associat nivell 3 4hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Xarxes Neuronals i Deep Learning: 60 / Assignatures en Master en Visió per 
Computador 40. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de Machine Learning: 80 / Experiencia en l'ambit de 
la Informàtica: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Ambit de la Visió per Computador: 80 / Ambits de la informàtica: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

198 

Plaça B21A0088 - Professor Associat nivell 3 4hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Enginyeria del Software i Estructura de Dades: 80 / Direccio de TFG en 
Informàtica: 20. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de la informàtica: 80 / Altres ambits de la ciencia i la 
enginyeria: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

199 

Plaça B21A0089 - Professor Associat nivell 3 5hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Fonaments d'Informàtica: 80 / Altres assignatures d'introducció a la 
programació: 20. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de la informàtica: 80 / Altres ambits de la ciencia i la 
enginyeria: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

200 

Plaça B21A0090 - Professor Associat nivell 3 5hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Inteligencia Artificial: 100. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de Machine Learning: 80 / Experiencia en l'ambit de 
la Informàtica: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

201 

Plaça B21A0091 - Professor Associat nivell 3 6hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Aprenentatge Computacional: 100. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de Machine Learning: 80 / Experiencia en l'ambit de 
la Informàtica: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

202 

Plaça B21A0092 - Professor Associat nivell 3 6hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Laboratori de Programació i Inteligencia Artificial: 60 / Altres assignatures 
d'introducció a la programació: 40. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de Machine Learning: 80 / Experiencia en l'ambit de 
la Informàtica: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

203 

Plaça B21A0093 - Professor Associat nivell 3 6hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Arquitectura i Tecnologies del Software: 100. 

Experiència professional 
20 

eriencia en l'ambit de la informàtica: 80 / Altres ambits de la ciencia i la 
enginyeria: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

204 

Plaça B21A0094 - Professor Associat nivell 3 6hores - Ciències de la Computació 
- Departament de Ciències de la Computació - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Microsoft Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Enginyeria de Software i Bases de Dades: 100. 

Experiència professional 
20 

Experiencia en l'ambit de la informàtica: 80 / Altres ambits de la ciencia i la 
enginyeria: 20. 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació universitària en l'ambit de la Informàtica: 80 / Titulació en altres 
graus de l'ambit de la Ciencia i l'Enginyeria: 20. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini anglès: 100. 

Entrevista 
20 

Adequació del CV al perfil de la plaça: 80 / Motivació: 20. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

205 

Plaça B21A0736 - Professor Associat nivell 3 4hores - Anatomia humana: 
generalitats i aparell locomotor, esplancnologia, cardiovascular, cap i coll, 
neuroanatomia, òrgans interns (Graus en: Medicina, Infermeria, 
Fisioteràpia, Logopèdia i Ciències Biomèdiques) - 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual, plataforma TEAMS. Constitució 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Barem 1. Estar en possessió del grau de Doctor . Puntació barem 1: 5 punts. 
Barem 2. Estar admès en un programa de doctorat relacionat amb l'àrea de 
coneixement (barem excloent en relació al barem 1). Puntació barem 2: 3 
punts. Barem 3. Graduat/Llicenciat en Medicina. Puntació barem 3: 3 punts. 
Barem 4: Graduat/Llicenciat en altres estudis o segona llicenciatura o 
disposar d'un Master Oficial relacionat amb el perfil de la plaça. Puntació 
barem 4: 2 punts. 

Experiència professional 
10 

Barem 1. Estar en exercici d'una especialitat mèdico-quirúrgica relacionada 
amb el perfil de la plaça ofertada. Puntació barem 1: 1 punt/any fins un 
màxim de 5 punts. Barem 2. Estar en exercici d'altres especialitats. 
Puntiació barem 2: 0,2 punts/any fins un màxim d'1 punt. Barem 3. 
Publicacions científiques en revistes indexades, relacionades amb l'àrea de 
coneixement . Puntuació barem 3: 0,5 punts/ publicació fins un màxim de 3 
punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Barem 1. Experiència docent en les/a assignatures/a relacionades/a amb la 
plaça convocada. Puntuació barem 1: 5 punts/any fins un màxim de 30. 
Barem 2: Haver impartit classes relacionades amb l'àrea de coneixement en 
més d'un grau (titulació) diferent. Puntuació rebuda en el barem 1 
multiplicada pel factor indicat. Puntuació barem 2: 2 graus: factor 0,2.  3 
graus: factor 0,4.  4 graus: factor 0,6.  5 graus: factor 0,666. Barem 3: 
Participació en projectes de millora docent. Puntuació barem 3: 1 punt per 
projecte de millora docent fins un màxim de 2 punts. Barem 4: Assistència a 
cursos d'innovació docent i/o tenir publicacions relacionades amb innovació 
docent. Puntació barem 4: 0,2 punts/curs fins un màxim de 2 punts.  0,5 
punts/publicació fins un màxim d'1 punt. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem 1. Nivell de llengua anglesa. Puntuació barem 1: Nivell Alt: 3 punts 
Nivell Mig: 2 punts. Barem 2. Nivell de català. Puntuació barem 2: Nivell D: 2 
punts  Nivell C: 1 punt. 

Entrevista 
15 

Barem 1. Es valorarà interès, capacitat de treball en equip, i màxima 
flexibilitat horària i d'adaptació al calendari docent. Puntuació barem 1: 15 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

206 

Plaça B21A0505 - Professor Associat nivell 3 3hores - Teoria dels Gèneres 
Audiovisuals - Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala de Reunions, Dpt. CAP 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Llicenciatura o Grau: 1 / Llicenciatura o Grau de l’àrea de coneixement o afí: 
2 / Màster o DEA: 1 / Màster o DEA de l’àrea de coneixement o afí: 2 / 
Doctorat: 1 / Doctorat de l’àrea de coneixement o afí: 2. 

Experiència professional 
40 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4, de 5 
a 10 anys: 8, + de 10 anys: 12 / Trajectòria professional (coherència, 
polivalència, altres): 2 / Càrrec: 5 / Altres: 1 // Vinculada al perfil de la plaça 
a la que concursa (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4, de 5 a 10 anys: 8, + de 10 
anys: 12 / Trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 / 
Càrrec: 5 / Altres: 1. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Responsable d’assignatura: d'1 a 5 anys: 5, + de 5 anys: 10 / Professor de 
pràctiques: d'1 a 5 anys: 10, de 5 a 10 anys: 20, + de 10 anys: 30 / Altra 
docència vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès, francès, alemany, etc. B2 (per idioma): 1 / Anglès, francès, alemany, 
etc. C1 (per idioma): 2 / Anglès, francès, alemany, etc. C2 (per idioma): 3. 

Altres mèrits a criteri de 
la Comissió de Selecció 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

207 

Plaça B21A0506 - Professor Associat nivell 3 3hores - Llenguatges Audiovisual i 
Multimèdia - Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala de Reunions, Dpt. CAP 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Llicenciatura o Grau: 1 / Llicenciatura o Grau de l’àrea de coneixement o afí: 
2 / Màster o DEA: 1 / Màster o DEA de l’àrea de coneixement o afí: 2 / 
Doctorat: 1 / Doctorat de l’àrea de coneixement o afí: 2. 

Experiència professional 
40 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4, de 5 
a 10 anys: 8, + de 10 anys: 12 / Trajectòria professional (coherència, 
polivalència, altres): 2 / Càrrec: 5 / Altres: 1 // Vinculada al perfil de la plaça 
a la que concursa (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4, de 5 a 10 anys: 8, + de 10 
anys: 12 / Trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 / 
Càrrec: 5 / Altres: 1. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Responsable d’assignatura: d'1 a 5 anys: 5, + de 5 anys: 10 / Professor de 
pràctiques: d'1 a 5 anys: 10, de 5 a 10 anys: 20, + de 10 anys: 30 / Altra 
docència vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès, francès, alemany, etc. B2 (per idioma): 1 / Anglès, francès, alemany, 
etc. C1 (per idioma): 2 / Anglès, francès, alemany, etc. C2 (per idioma): 3. 

Altres mèrits a criteri de 
la Comissió de Selecció 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

208 

Plaça B21A0507 - Professor Associat nivell 3 3hores - Programació d'Aplicacions 
en Tecnologia Web - Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 
- Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala de Reunions, Dpt. CAP 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Llicenciatura o Grau: 1 / Llicenciatura o Grau de l’àrea de coneixement o afí: 
2 / Màster o DEA: 1 / Màster o DEA de l’àrea de coneixement o afí: 2 / 
Doctorat: 1 / Doctorat de l’àrea de coneixement o afí: 2. 

Experiència professional 
40 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4, de 5 
a 10 anys: 8, + de 10 anys: 12 / Trajectòria professional (coherència, 
polivalència, altres): 2 / Càrrec: 5 / Altres: 1 // Vinculada al perfil de la plaça 
a la que concursa (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4, de 5 a 10 anys: 8, + de 10 
anys: 12 / Trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 / 
Càrrec: 5 / Altres: 1. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Responsable d’assignatura: d'1 a 5 anys: 5, + de 5 anys: 10 / Professor de 
pràctiques: d'1 a 5 anys: 10, de 5 a 10 anys: 20, + de 10 anys: 30 / Altra 
docència vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès, francès, alemany, etc. B2 (per idioma): 1 / Anglès, francès, alemany, 
etc. C1 (per idioma): 2 / Anglès, francès, alemany, etc. C2 (per idioma): 3. 

Altres mèrits a criteri de 
la Comissió de Selecció 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

209 

Plaça B21A0511 - Professor Associat nivell 3 4hores - Fonaments de l'Animació - 
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala de Reunions, Dpt. CAP 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Llicenciatura o Grau: 1 / Llicenciatura o Grau de l’àrea de coneixement o afí: 
2 / Màster o DEA: 1 / Màster o DEA de l’àrea de coneixement o afí: 2 / 
Doctorat: 1 / Doctorat de l’àrea de coneixement o afí: 2. 

Experiència professional 
40 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4, de 5 
a 10 anys: 8, + de 10 anys: 12 / Trajectòria professional (coherència, 
polivalència, altres): 2 / Càrrec: 5 / Altres: 1 // Vinculada al perfil de la plaça 
a la que concursa (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4, de 5 a 10 anys: 8, + de 10 
anys: 12 / Trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 / 
Càrrec: 5 / Altres: 1. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Responsable d’assignatura: d'1 a 5 anys: 5, + de 5 anys: 10 / Professor de 
pràctiques: d'1 a 5 anys: 10, de 5 a 10 anys: 20, + de 10 anys: 30 / Altra 
docència vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès, francès, alemany, etc. B2 (per idioma): 1 / Anglès, francès, alemany, 
etc. C1 (per idioma): 2 / Anglès, francès, alemany, etc. C2 (per idioma): 3. 

Altres mèrits a criteri de 
la Comissió de Selecció 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

210 

Plaça B21A0513 - Professor Associat nivell 3 5hores - Disseny i Composició 
Visual en Comunicació Audiovisual - Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala de Reunions, Dpt. CAP 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Llicenciatura o Grau: 1 / Llicenciatura o Grau de l’àrea de coneixement o afí: 
2 / Màster o DEA: 1 / Màster o DEA de l’àrea de coneixement o afí: 2 / 
Doctorat: 1 / Doctorat de l’àrea de coneixement o afí: 2. 

Experiència professional 
40 

Vinculada a l'àmbit de la comunicació (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4, de 5 
a 10 anys: 8, + de 10 anys: 12 / Trajectòria professional (coherència, 
polivalència, altres): 2 / Càrrec: 5 / Altres: 1 // Vinculada al perfil de la plaça 
a la que concursa (màx. 20 punts): d'1 a 5 anys: 4, de 5 a 10 anys: 8, + de 10 
anys: 12 / Trajectòria professional (coherència, polivalència, altres): 2 / 
Càrrec: 5 / Altres: 1. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Responsable d’assignatura: d'1 a 5 anys: 5, + de 5 anys: 10 / Professor de 
pràctiques: d'1 a 5 anys: 10, de 5 a 10 anys: 20, + de 10 anys: 30 / Altra 
docència vinculada a l’àmbit de la comunicació: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès, francès, alemany, etc. B2 (per idioma): 1 / Anglès, francès, alemany, 
etc. C1 (per idioma): 2 / Anglès, francès, alemany, etc. C2 (per idioma): 3. 

Altres mèrits a criteri de 
la Comissió de Selecció 
5 

Premis, patents, direcció de projectes professionals, direcció de TFG i/o de 
TFM, altres: 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

211 

Plaça B21A0116 - Professor Associat nivell 3 6hores - Matèries de Gestió i 
Innovació a l'Aula de Matemàtiques i Pràcticums (Grau d'Educació 
Primària) i Màster Oficial en Formació de Professorat d'Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professio 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx 134 Facultat Ciències de l'Educació 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 7 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència en docència d'assignatures del Grau d'Educació Primària (5 
punts -25 punts pel cas de Gestió i Innovació a l'Aula de Matemàtiques- per 
assignatura i per curs fins a un màxim de 25 punts). Experiència en docència 
(TFMs, Pràcticums o Mòduls) al Màster Oficial en Formació de Professorat 
d'Educació Secundària Obligatòria... Especialitat Matemàtiques (12,5 punts 
per curs amb 2 o més crèdits assignats fins a un màxim de 25 punts). 

Expedient acadèmic 
15 

Titulació universitària de Matemàtiques, o similars (Enginyeries, Ciències) 
(10 punts per Matemàtiques, 8 punts per similars). Títol de Master 
Professionalitzador en Ensenyament de les Matemàtiques (3 punts). Títol 
de Màster de Recerca en Educació (2 punts). 

Experiència professional 
15 

Anys d'experiència docent en àmbits educatius no universitaris (5 punts per 
any fins a un màxim de 3 anys). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Certificacions de domini de la llengua anglesa (5 punts, nivells superiors. 3 
punts, nivells intermitjos). 

Entrevista 
15 

Habilitats de comunicació i d'interacció (5 punts). Argumentació del perfil 
per la plaça (10 punts) . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

212 

Plaça B21A0440 - Professor Associat nivell 3 1hora - Perfil de l'assignatura codi 43664 Pràcticum 
de Màster de Formació del Professorat de Secundària. - Departament de Didàctica de la 
Matemàtica i de les Ciències Experimentals - Anual 

Lloc de 
constitu
ció de 
la 
comissi
ó 

on-line 10:00h   https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTMyYTAyYTMtMDk0My00MGVhLWI4NWUtNDI3MWM3ODQ2MjBi%4
0thread.v2/0’context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-
84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2234a2ff0a-cb27-42c6-a3a8-9c8e75c56e7 

Data de 
constitu
ció 

08/06/2021 

Nota 
mínima 

55 

Experiè
ncia 
docent 
en el 
perfil 
de la 
plaça 
50 

Experiència docent universitària en el perfil de la plaça (assignatures concretes de la plaça) 
(20 punts per any, max 40 punts) / Experiència docent universitària en assignatures 
relacionades amb el perfil (10 punts per any en assignatures relacionades, 5 punts per any 
en altres assignatures, màx. de 10 punts). 

Expedie
nt 
acadèm
ic 
15 

Llicenciat/Grau Física, Química, Biologia, Geologia o Ambientals i afins (10p) / Màster de 
Recerca en Educació o en Didàctica de les Ciències (2p) / Doctorat en Didàctica de les 
Ciències (3p) / Altres (1p). 

Experiè
ncia 
professi
onal 
15 

Experiència a secundària, primària i/o infantil (1 punt per curs, màx. 10) /Experiència en 
Educació no formal o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5) / Experiència 
en formació permanent o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5). 

Coneixe
ment 
d'idiom
es 
5 

Acreditació del domini de les llengües vehiculars de la docència del perfil de la plaça (català i 
anglès si s'escau) / o llengua materna (5p) . 

Entrevis
ta 
15 

Comprobació de disponibilitat horària en els horaris de les assignatures de la plaça. 
Comprovació del domini de les llengües vehiculars de les assignatures de la plaça.. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

213 

Plaça B21A0441 - Professor Associat nivell 3 1hora - Perfil pràcticum II, III i IV d'Infantil, codis 
102019, 102020, 102021 - Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals - Anual 

Lloc de 
constitu
ció de la 
comissi
ó 

online 11:45h https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzNmZjg3ZjktZWJkOC00ODZhLTk4NDEtYWMyNTUwNGJmMzI5%40thr
ead.v2/0’context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-
84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2234a2ff0a-cb27-42c6-a3a8-9c8e75c56e78%2 

Data de 
constitu
ció 

08/06/2021 

Nota 
mínima 

50 

Experiè
ncia 
docent 
en el 
perfil de 
la plaça 
50 

Experiència docent universitària en el perfil de la plaça (assignatures concretes de la plaça) 
(20 punts per any, max 40 punts) / Experiència docent universitària en assignatures 
relacionades amb el perfil (10 punts per any en assignatures relacionades, 5 punts per any 
en altres assignatures, màx. de 10 punts). 

Expedie
nt 
acadèm
ic 
15 

Llicenciat/Grau Física, Química, Biologia, Geologia o Ambientals i afins (10p) o bé 
Diplomat/Grau en Educació primària i/o infantil (10p) Màster de Recerca en Educació o en 
Didàctica de les Ciències (2p) / Doctorat en Didàctica de les Ciències (3p) / Altres (1p). 

Experiè
ncia 
professi
onal 
15 

Experiència a secundària, primària i/o infantil (1 punt per curs, màx. 10) /Experiència en 
Educació no formal o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5) / Experiència 
en formació permanent o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5. 

Coneixe
ment 
d'idiom
es 
5 

Acreditació del domini de les llengües vehiculars de la docència del perfil de la plaça (català i 
anglès si s'escau) / o llengua materna. 

Entrevis
ta 
15 

Comprobació de disponibilitat horària en els horaris de les assignatures de la plaça. 
Comprovació del domini de les llengües vehiculars de les assignatures de la plaça.. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

214 

Plaça B21A0442 - Professor Associat nivell 3 1hora - Perfil pràcticum II, III i IV d'Infantil, codis 
102019, 102020, 102021 - Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals - Anual 

Lloc de 
constitu
ció de la 
comissi
ó 

online 13:15h https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzNmZjg3ZjktZWJkOC00ODZhLTk4NDEtYWMyNTUwNGJmMzI5%40thr
ead.v2/0’context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-
84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2234a2ff0a-cb27-42c6-a3a8-9c8e75c56e78%22 

Data de 
constitu
ció 

08/06/2021 

Nota 
mínima 

50 

Experiè
ncia 
docent 
en el 
perfil de 
la plaça 
50 

Experiència docent universitària en el perfil de la plaça (assignatures concretes de la plaça) 
(20 punts per any, max 40 punts) / Experiència docent universitària en assignatures 
relacionades amb el perfil (10 punts per any en assignatures relacionades, 5 punts per any 
en altres assignatures, màx. de 10 punts). 

Expedie
nt 
acadèm
ic 
15 

Llicenciat/Grau Física, Química, Biologia, Geologia o Ambientals i afins (10p) o bé 
Diplomat/Grau en Educació primària i/o infantil (10p) Màster de Recerca en Educació o en 
Didàctica de les Ciències (2p) / Doctorat en Didàctica de les Ciències (3p) / Altres (1p). 

Experiè
ncia 
professi
onal 
15 

Experiència a secundària, primària i/o infantil (1 punt per curs, màx. 10) /Experiència en 
Educació no formal o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5) / Experiència 
en formació permanent o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5. 

Coneixe
ment 
d'idiom
es 
5 

Barem. 

Entrevis
ta 
15 

Comprobació de disponibilitat horària en els horaris de les assignatures de la plaça. 
Comprovació del domini de les llengües vehiculars de les assignatures de la plaça.. 

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Plaça B21A0446 - Professor Associat nivell 3 2hores - Assignatura segon GEP: Assignatura 
Ensenyament i Aprenentatge del Medi, codi 102046, en anglès, de segon GEP - 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals - Anual 

Lloc de 
constitució de 
la comissió 

online 12:15h https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzNmZjg3ZjktZWJkOC00ODZhLTk4NDEtYWMyNTUwNGJmMzI5
%40thread.v2/0’context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-
84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2234a2ff0a-cb27-42c6-a3a8-
9c8e75c56e78%22 

Data de 
constitució 

08/06/2021 

Nota mínima 50 

Experiència 
docent en el 
perfil de la 
plaça 
50 

Experiència docent universitària en el perfil de la plaça (assignatures concretes de la 
plaça) (20 punts per any, max 40 punts) / Experiència docent universitària en 
assignatures relacionades amb el perfil (10 punts per any en assignatures 
relacionades, 5 punts per any en altres assignatures, màx. de 10 punts). 

Expedient 
acadèmic 
15 

Llicenciat/Grau Física, Química, Biologia, Geologia o Ambientals i afins (10p) o bé 
Diplomat/Grau en Educació primària i/o infantil (10p) Màster de Recerca en Educació 
o en Didàctica de les Ciències (2p) / Doctorat en Didàctica de les Ciències (3p) / Altres 
(1p). 

Experiència 
professional 
15 

Experiència a secundària, primària i/o infantil (1 punt per curs, màx. 10) /Experiència 
en Educació no formal o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5) / 
Experiència en formació permanent o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per 
curs, màx. 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Acreditació del domini de les llengües vehiculars de la docència del perfil de la plaça 
(català i anglès si s'escau) / o llengua materna. 

Entrevista 
15 

Comprobació de disponibilitat horària en els horaris de les assignatures de la plaça. 
Comprovació del domini de les llengües vehiculars de les assignatures de la plaça.. 

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Plaça B21A0447 - Professor Associat nivell 3 2hores - Pràcticum Primària i Infantil. Pràcticum IV 
Primària codi 102062 i Pràcticum III Infantil 102020 - Departament de Didàctica de la 
Matemàtica i de les Ciències Experimentals - Anual 

Lloc de 
constitu
ció de la 
comissi
ó 

online 12:30h https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzNmZjg3ZjktZWJkOC00ODZhLTk4NDEtYWMyNTUwNGJmMzI5%40thr
ead.v2/0’context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-
84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2234a2ff0a-cb27-42c6-a3a8-9c8e75c56e78%2 

Data de 
constitu
ció 

08/06/2021 

Nota 
mínima 

50 

Experiè
ncia 
docent 
en el 
perfil de 
la plaça 
50 

Experiència docent universitària en el perfil de la plaça (assignatures concretes de la plaça) 
(20 punts per any, max 40 punts) / Experiència docent universitària en assignatures 
relacionades amb el perfil (10 punts per any en assignatures relacionades, 5 punts per any 
en altres assignatures, màx. de 10 punts). 

Expedie
nt 
acadèm
ic 
15 

Llicenciat/Grau Física, Química, Biologia, Geologia o Ambientals i afins (10p) o bé 
Diplomat/Grau en Educació primària i/o infantil (10p) Màster de Recerca en Educació o en 
Didàctica de les Ciències (2p) / Doctorat en Didàctica de les Ciències (3p) / Altres (1p). 

Experiè
ncia 
professi
onal 
15 

Experiència a secundària, primària i/o infantil (1 punt per curs, màx. 10) /Experiència en 
Educació no formal o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5) / Experiència 
en formació permanent o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5. 

Coneixe
ment 
d'idiom
es 
5 

Acreditació del domini de les llengües vehiculars de la docència del perfil de la plaça (català i 
anglès si s'escau) / o llengua materna. 

Entrevis
ta 
15 

Comprobació de disponibilitat horària en els horaris de les assignatures de la plaça. 
Comprovació del domini de les llengües vehiculars de les assignatures de la plaça.. 
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Plaça B21A0448 - Professor Associat nivell 3 2hores - Assignatura ambientals, Assignatura 
Educació i Comunicació Ambiental, codi 102826 - Departament de Didàctica de la 
Matemàtica i de les Ciències Experimentals - Anual 

Lloc de 
constitu
ció de 
la 
comissi
ó 

n-line 10:30h   https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTMyYTAyYTMtMDk0My00MGVhLWI4NWUtNDI3MWM3ODQ2MjBi%4
0thread.v2/0’context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-
84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2234a2ff0a-cb27-42c6-a3a8-9c8e75c56e78 

Data de 
constitu
ció 

08/06/2021 

Nota 
mínima 

55 

Experiè
ncia 
docent 
en el 
perfil 
de la 
plaça 
50 

Experiència docent universitària en el perfil de la plaça (assignatures concretes de la plaça) 
(20 punts per any, max 40 punts) / Experiència docent universitària en assignatures 
relacionades amb el perfil (10 punts per any en assignatures relacionades, 5 punts per any 
en altres assignatures, màx. de 10 punts). 

Expedie
nt 
acadèm
ic 
15 

Comprobació de disponibilitat horària en els horaris de les assignatures de la plaça. 
Comprovació del domini de les llengües vehiculars de les assignatures de la plaça.. 

Experiè
ncia 
professi
onal 
15 

Experiència a secundària, primària i/o infantil (1 punt per curs, màx. 10) /Experiència en 
Educació no formal o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5) / Experiència 
en formació permanent o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5. 

Coneixe
ment 
d'idiom
es 
5 

Acreditació del domini de les llengües vehiculars de la docència del perfil de la plaça (català i 
anglès si s'escau) / o llengua materna. 

Entrevis
ta 
15 

Llicenciat/Grau Física, Química, Biologia, Geologia o Ambientals i afins (10p) / Màster de 
Recerca en Educació o en Didàctica de les Ciències (2p) / Doctorat en Didàctica de les 
Ciències (3p) / Altres (1p). 

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Plaça B21A0449 - Professor Associat nivell 3 2hores - Pràcticum MSEC Assignatura codi 43664 
Pràcticum de Màster de Formació del Professorat de Secundària - Departament de 
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals - Anual 

Lloc de 
constitu
ció de 
la 
comissi
ó 

n-line 11:00h   https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTMyYTAyYTMtMDk0My00MGVhLWI4NWUtNDI3MWM3ODQ2MjBi%4
0thread.v2/0’context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-
84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2234a2ff0a-cb27-42c6-a3a8-9c8e75c56e78 

Data de 
constitu
ció 

08/06/2021 

Nota 
mínima 

55 

Experiè
ncia 
docent 
en el 
perfil 
de la 
plaça 
50 

Experiència docent universitària en el perfil de la plaça (assignatures concretes de la plaça) 
(20 punts per any, max 40 punts) / Experiència docent universitària en assignatures 
relacionades amb el perfil (10 punts per any en assignatures relacionades, 5 punts per any 
en altres assignatures, màx. de 10 punts). 

Expedie
nt 
acadèm
ic 
15 

Llicenciat/Grau Física, Química, Biologia, Geologia o Ambientals i afins (10p) / Màster de 
Recerca en Educació o en Didàctica de les Ciències (2p) / Doctorat en Didàctica de les 
Ciències (3p) / Altres (1p). 

Experiè
ncia 
professi
onal 
15 

Experiència a secundària, primària i/o infantil (1 punt per curs, màx. 10) /Experiència en 
Educació no formal o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5) / Experiència 
en formació permanent o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5. 

Coneixe
ment 
d'idiom
es 
5 

Acreditació del domini de les llengües vehiculars de la docència del perfil de la plaça (català i 
anglès si s'escau) / o llengua materna. 

Entrevis
ta 
15 

Comprobació de disponibilitat horària en els horaris de les assignatures de la plaça. 
Comprovació del domini de les llengües vehiculars de les assignatures de la plaça.. 

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Plaça B21A0454 - Professor Associat nivell 3 3hores - Assignatures GEI tercer Didàctica del 
Coneixement del Medi I i II, codis 101988 i 101989 (assignatura Infantil tercer) - 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals - Anual 

Lloc de 
constitu
ció de la 
comissi
ó 

online 12:00h https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzNmZjg3ZjktZWJkOC00ODZhLTk4NDEtYWMyNTUwNGJmMzI5%40thr
ead.v2/0’context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-
84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2234a2ff0a-cb27-42c6-a3a8-9c8e75c56e78%22 

Data de 
constitu
ció 

08/06/2021 

Nota 
mínima 

50 

Experiè
ncia 
docent 
en el 
perfil de 
la plaça 
50 

Experiència docent universitària en el perfil de la plaça (assignatures concretes de la plaça) 
(20 punts per any, max 40 punts) / Experiència docent universitària en assignatures 
relacionades amb el perfil (10 punts per any en assignatures relacionades, 5 punts per any 
en altres assignatures, màx. de 10 punts). 

Expedie
nt 
acadèm
ic 
15 

Llicenciat/Grau Física, Química, Biologia, Geologia o Ambientals i afins (10p) o bé 
Diplomat/Grau en Educació primària i/o infantil (10p) Màster de Recerca en Educació o en 
Didàctica de les Ciències (2p) / Doctorat en Didàctica de les Ciències (3p) / Altres (1p). 

Experiè
ncia 
professi
onal 
15 

Experiència a secundària, primària i/o infantil (1 punt per curs, màx. 10) /Experiència en 
Educació no formal o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5) / Experiència 
en formació permanent o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5. 

Coneixe
ment 
d'idiom
es 
5 

Acreditació del domini de les llengües vehiculars de la docència del perfil de la plaça (català i 
anglès si s'escau) / o llengua materna. 

Entrevis
ta 
15 

Comprobació de disponibilitat horària en els horaris de les assignatures de la plaça. 
Comprovació del domini de les llengües vehiculars de les assignatures de la plaça.. 

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

220 

Plaça B21A0460 - Professor Associat nivell 3 5hores - Assignatures optatives codi 102087 
Disseny de projectes STEM per l'aula de primària i Assignatura codi 102088 Laboratori i 
virtualitat - Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experiment 

Lloc de 
constitu
ció de la 
comissi
ó 

online 12:45h https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzNmZjg3ZjktZWJkOC00ODZhLTk4NDEtYWMyNTUwNGJmMzI5%40thr
ead.v2/0’context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-
84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2234a2ff0a-cb27-42c6-a3a8-9c8e75c56e78%22 

Data de 
constitu
ció 

08/06/2021 

Nota 
mínima 

50 

Experiè
ncia 
docent 
en el 
perfil de 
la plaça 
50 

Experiència docent universitària en el perfil de la plaça (assignatures concretes de la plaça) 
(20 punts per any, max 40 punts) / Experiència docent universitària en assignatures 
relacionades amb el perfil (10 punts per any en assignatures relacionades, 5 punts per any 
en altres assignatures, màx. de 10 punts). 

Expedie
nt 
acadèm
ic 
15 

Llicenciat/Grau Física, Química, Biologia, Geologia o Ambientals i afins (10p) o bé 
Diplomat/Grau en Educació primària i/o infantil (10p) Màster de Recerca en Educació o en 
Didàctica de les Ciències (2p) / Doctorat en Didàctica de les Ciències (3p) / Altres (1p). 

Experiè
ncia 
professi
onal 
15 

Experiència a secundària, primària i/o infantil (1 punt per curs, màx. 10) /Experiència en 
Educació no formal o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5) / Experiència 
en formació permanent o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5. 

Coneixe
ment 
d'idiom
es 
5 

Acreditació del domini de les llengües vehiculars de la docència del perfil de la plaça (català i 
anglès si s'escau) / o llengua materna. 

Entrevis
ta 
15 

Comprobació de disponibilitat horària en els horaris de les assignatures de la plaça. 
Comprovació del domini de les llengües vehiculars de les assignatures de la plaça.. 

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Plaça B21A1111 - Professor Associat nivell 3 1hora - Perfil de Pràcticum II, III, IV d'Infantil. Codis 
de les assignatures: 102019, 102020, 102021 - Departament de Didàctica de la Matemàtica 
i de les Ciències Experimentals - Anual 

Lloc de 
constitu
ció de la 
comissi
ó 

online 13:00h ttps://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzNmZjg3ZjktZWJkOC00ODZhLTk4NDEtYWMyNTUwNGJmMzI5%40thr
ead.v2/0’context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-
84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%2234a2ff0a-cb27-42c6-a3a8-9c8e75c56e78%22% 

Data de 
constitu
ció 

08/06/2021 

Nota 
mínima 

50 

Experiè
ncia 
docent 
en el 
perfil de 
la plaça 
50 

Experiència docent universitària en el perfil de la plaça (assignatures concretes de la plaça) 
(20 punts per any, max 40 punts) / Experiència docent universitària en assignatures 
relacionades amb el perfil (10 punts per any en assignatures relacionades, 5 punts per any 
en altres assignatures, màx. de 10 punts). 

Expedie
nt 
acadèm
ic 
15 

Llicenciat/Grau Física, Química, Biologia, Geologia o Ambientals i afins (10p) o bé 
Diplomat/Grau en Educació primària i/o infantil (10p) Màster de Recerca en Educació o en 
Didàctica de les Ciències (2p) / Doctorat en Didàctica de les Ciències (3p) / Altres (1p). 

Experiè
ncia 
professi
onal 
15 

Experiència a secundària, primària i/o infantil (1 punt per curs, màx. 10) /Experiència en 
Educació no formal o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5) / Experiència 
en formació permanent o equivalent en l'àmbit de la plaça (1 punt per curs, màx. 5. 

Coneixe
ment 
d'idiom
es 
5 

Acreditació del domini de les llengües vehiculars de la docència del perfil de la plaça (català i 
anglès si s'escau) / o llengua materna. 

Entrevis
ta 
15 

Comprobació de disponibilitat horària en els horaris de les assignatures de la plaça. 
Comprovació del domini de les llengües vehiculars de les assignatures de la plaça.. 
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Plaça B21A1359 - Professor Associat nivell 3 5hores - Pràcticums i Treballs de Fi 
de Grau dels Graus d'Educació Primària i d'Educació Infantil - 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx 134 Facultat Ciències de l'Educació 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 7 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència en docència d'assignatures de Pràcticum i de TFM dels Grau 
d'Educació Primària i/o d'Educació Infantil (6 punts per curs amb encàrrec 
de TFM i 6 punts per curs amb encàrrec de Pràcticum fins a un màxim de 42 
punts). Experiència docent en d'altres assignatures dels Graus d'Educació (4 
punts per assignatura i curs fins a un màxim de 8 punts). 

Expedient acadèmic 
15 

Titulació universitària de Graduat en Educació Primària (5 punts). Graduat 
en Educació Infantil (5 punts). Grau en Matemàtiques (2 punts). Títol de 
Màster de Recerca en Educació (3 punts). 

Experiència professional 
15 

Anys d'experiència docent en àmbits educatius no universitaris (5 punts per 
any fins a un màxim de 3 anys). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Certificacions de domini de la llengua anglesa (5 punts, nivells superiors. 3 
punts, nivells intermitjos). 

Entrevista 
15 

Habilitats de comunicació i d'interacció (5 punts). Argumentació del perfil 
per la plaça (10 punts) . 
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Plaça B21A0364 - Professor Associat nivell 3 5hores - Llenguatge musical / 
Educació musical i visual (impartició en anglès) - Departament de 
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Teams / virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Estudis de Grau adients a la plaça: 10p / Estudis de doctorat: 5p. 

Experiència professional 
30 

àmbit professional vinculat al perfil de la plaça: 20p / pràctica musical 
demostrada: 10p. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit assignatures del perfil de la plaça abans (1 o 2 cursos): 
20punts / Haver impartit assignatures del perfil de la plaça fins a 8 cursos 
addicionals: 11punts / Participació en activitats de millora de la docència i 
coordinació : 10punts / resultats de les avaluacions per part de 
l'estudiantat: 4punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de la llengua estrangera 5p. 

Màsters realitzats 
5 

Màsters realitzats en relació al perfil de plaça: 5p. 
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Plaça B21A0365 - Professor Associat nivell 3 4hores - Llenguatge musical / 
Pràcticum IV i V (especialitat musical) / Treball de fi de grau - 
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Teams / virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Estudis de Grau adients a la plaça: 10p / Estudis de doctorat: 5p. 

Experiència professional 
30 

àmbit professional vinculat al perfil de la plaça: 20p / pràctica musical 
demostrada: 10p. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit assignatures del perfil de la plaça abans (1 o 2 cursos): 
20punts / Haver impartit assignatures del perfil de la plaça fins a 8 cursos 
addicionals: 11punts / Participació en activitats de millora de la docència i 
coordinació : 10punts / resultats de les avaluacions per part de 
l'estudiantat: 4punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de la llengua catalana: 3p / domini de la llengua estrangera 2p. 

Màsters realitzats 
5 

Màsters realitzats en relació al perfil de plaça: 5p. 
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Plaça B21A0366 - Professor Associat nivell 3 2hores - Educació de la veu i la seva 
salut / Treball de fi de grau (Grau en Logopèdia) - Departament de 
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Teams / virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Estudis de Grau adients a la plaça: 10p / Estudis de doctorat: 5p. 

Experiència professional 
30 

àmbit professional vinculat al perfil de la plaça: 20p / pràctica musical 
demostrada: 10p. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit assignatures del perfil de la plaça abans (1 o 2 cursos): 
20punts / Haver impartit assignatures del perfil de la plaça fins a 8 cursos 
addicionals: 11punts / Participació en activitats de millora de la docència i 
coordinació : 10punts / resultats de les avaluacions per part de 
l'estudiantat: 4punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de la llengua catalana: 3p / domini de la llengua estrangera 2p. 

Màsters realitzats 
5 

Màsters realitzats en relació al perfil de plaça: 5p. 
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Plaça B21A0367 - Professor Associat nivell 3 3hores - Educació de les arts visuals 
en educació infantil - Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, 
Plàstica i Corporal - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució  

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Estudis Grau adients plaça: 10. Estudis Doctorat: 5. 

Experiència professional 
30 

Àmbit professional vinculat perfil plaça: 15. Pràctica artística: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit assignatures perfil plaça (1-2 cursos): 20. Haver impartit 
assignatures perfil plaça (fins 8 cursos): 10. Participació activitats millora 
docent I coordinació: 10. Resultats enquestes estudiants: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini català: 3.  Domini anglès: 2. 

Màsters realitzats 
5 

Màsters o postgraus: 5. 
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Plaça B21A0368 - Professor Associat nivell 3 3hores - Educació musical, visual i 
aprenentatge (Grau en Educació Primària) / Educació musical i visual 
(Grau en Educació Primària) - Departament de Didàctica de l'Expressió 
Musical, Plàstica i Corporal - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Estudis Grau adients plaça: 10. Estudis Doctorat: 5. 

Experiència professional 
30 

Àmbit professional vinculat perfil plaça: 15. Pràctica artística: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit assignatures perfil plaça (1-2 cursos): 20. Haver impartit 
assignatures perfil plaça (fins 8 cursos): 10. Participació activitats millora 
docent I coordinació: 10. Resultats enquestes estudiants: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini català: 3.  Domini anglès: 2. 

Màsters realitzats 
5 

Màsters o postgraus: 5. 
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Plaça B21A0369 - Professor Associat nivell 3 3hores - Educació musical, visual i 
aprenentatge (Grau en Educació Primària en anglès) / Educació musical i 
visual (Grau en Educació Primària en anglès) - Departament de Didàctica 
de l'Expressió Musical, Plàstica i C 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Estudis Grau adients plaça: 10. Estudis Doctorat: 5. 

Experiència professional 
30 

Àmbit professional vinculat perfil plaça: 15. Pràctica artística: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit assignatures perfil plaça (1-2 cursos): 20. Haver impartit 
assignatures perfil plaça (fins 8 cursos): 10. Participació activitats millora 
docent I coordinació: 10. Resultats enquestes estudiants: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini anglès: 5. 

Màsters realitzats 
5 

Màsters o postgraus: 5. 
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Plaça B21A0370 - Professor Associat nivell 3 3hores - Llenguatges audiovisuals i 
expressió artística (Grau en Educació Primària - Grau en Educació Infantil) 
- Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Estudis Grau adients plaça: 10. Estudis Doctorat: 5. 

Experiència professional 
30 

Àmbit professional vinculat perfil plaça: 15. Pràctica artística: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit assignatures perfil plaça (1-2 cursos): 20. Haver impartit 
assignatures perfil plaça (fins 8 cursos): 10. Participació activitats millora 
docent I coordinació: 10. Resultats enquestes estudiants: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini català: 3.  Domini anglès: 2. 

Màsters realitzats 
5 

Màsters o postgraus: 5. 
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Plaça B21A0371 - Professor Associat nivell 3 6hores - Educació física i la seva 
didàctica I i II - Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i 
Corporal - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunio Virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Estudis de Grau en Educació Física i Esport (10) Estudis de Grau en 
Educació Primària i/o Educació Infantil (5). 

Experiència professional 
30 

En l’àmbit de la docència universitària(15). En l’àmbit de l’Educació Física a 
l’Educació Primària o Secundària(12). En haver impartit educació física i 
esports en cicles formatius, campus esportius, activitats extraescolars, ..(3)          
. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit l’assignatura Educació Física i la seva Didàctica en el grau 
d’Educació Primària (30). Haver impartit docència d’Educació Física o 
assignatures afins en altres graus (CAFE, Educació Infantil, Educació Social, 
etc.) (10). Participació en activitats de difusio i formació de millora de la 
docència (5). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de la llengua anglesa. Aconsellable: Nivell C1 anglès o equivalent.. 

Màsters realitzats 
5 

Estudis de Postgrau, afins al perfil de la plaça o a àrees relacionades (3) 
Estudis de Doctorat, afins al perfil de la plaça o a àrees relacionades (2). 
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Plaça B21A0372 - Professor Associat nivell 3 6hores - Educació física en 
l'educació primària - Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, 
Plàstica i Corporal - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunio Virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

ucació Física i Esport (10) Estudis de Grau en Educació Primària i/o Educació 
Infantil (5). 

Experiència professional 
30 

En l’àmbit de la docència universitària(15). En l’àmbit de l’Educació Física a 
l’Educació Primària o Secundària(12). En haver impartit educació física i 
esports en cicles formatius, campus esportius, activitats extraescolars, ..(3)          
. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit l’assignatura Educació Física i la seva Didàctica en el grau 
d’Educació Primària (30). Haver impartit docència d’Educació Física o 
assignatures afins en altres graus (CAFE, Educació Infantil, Educació Social, 
etc.) (10). Participació en activitats de difusio i formació de millora de la 
docència (5). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de la llengua anglesa. Aconsellable: Nivell C1 anglès o equivalent.. 

Màsters realitzats 
5 

Estudis de Postgrau, afins al perfil de la plaça o a àrees relacionades (3) 
Estudis de Doctorat, afins al perfil de la plaça o a àrees relacionades (2). 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

232 

Plaça B21A0373 - Professor Associat nivell 3 3hores - Educació corporal i 
psicomotriu / Pràcticum / Treballs de fi de grau (Educació Infantil) - 
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Estudis de Postgrau en Psicomotricitat: 10 / Estudis de Grau en Educació 
Infantil o en Educació Primària (menció d'educació física): 5. 

Experiència professional 
30 

En l'àmbit de docència universitària: 15 / en l'àmbit de la psicomotricitat, 
educació infantil i educació física a primària: 10 / en l'àmbit de l'educació 
especial o psicologia: 5%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit assignatures d'educació corporal, educació psicomotriu, 
treballs final de grau o pràcticums en el grau en educació infantil: 30 / haver 
impartit docència en altres graus, postgraus o màsters afins al perfil de la 
plaça o àrees relacionades: 10 / participació en activitats de difusió i 
formació de millora en la docència: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de llengües estrangeres: 5. 

Màsters realitzats 
5 

Estudis de màster afins al perfil de la plaça o àrees relacionades: 2 / estudis 
de doctorat afins al perfil de la plaça o àrees relacionades: 3. 
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Plaça B21A0374 - Professor Associat nivell 3 3hores - Educació corporal i 
psicomotriu / Pràcticum / Treballs de fi de grau (Educació Infantil) - 
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Estudis de Postgrau en Psicomotricitat: 10 / Estudis de Grau en Educació 
Infantil o en Educació Primària (menció d'educació física): 5. 

Experiència professional 
30 

En l'àmbit de docència universitària: 15 / en l'àmbit de la psicomotricitat, 
educació infantil i educació física a primària: 10 / en l'àmbit de l'educació 
especial o psicologia: 5% . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit assignatures d'educació corporal, educació psicomotriu, 
treballs final de grau o pràcticums en el grau en educació infantil: 30 / haver 
impartit docència en altres graus, postgraus o màsters afins al perfil de la 
plaça o àrees relacionades: 10 / participació en activitats de difusió i 
formació de millora en la docència: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de llengües estrangeres: 5. 

Màsters realitzats 
5 

Estudis de màster afins al perfil de la plaça o àrees relacionades: 2 / estudis 
de doctorat afins al perfil de la plaça o àrees relacionades: 3. 
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Plaça B21A0375 - Professor Associat nivell 3 1hora - Pràcticum / Treballs de fi de 
grau (Educació Infantil) - Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, 
Plàstica i Corporal - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Estudis de Postgrau en Psicomotricitat: 10 / Estudis de Grau en Educació 
Infantil o en Educació Primària (menció d'educació física): 5. 

Experiència professional 
30 

En l'àmbit de docència universitària: 15 / en l'àmbit de la psicomotricitat, 
educació infantil i educació física a primària: 10 / en l'àmbit de l'educació 
especial o psicologia: 5%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit assignatures d'educació corporal, educació psicomotriu, 
treballs final de grau o pràcticums en el grau en educació infantil: 30 / haver 
impartit docència en altres graus, postgraus o màsters afins al perfil de la 
plaça o àrees relacionades: 10 / participació en activitats de difusió i 
formació de millora en la docència: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de llengües estrangeres: 5. 

Màsters realitzats 
5 

Estudis de màster afins al perfil de la plaça o àrees relacionades: 2 / estudis 
de doctorat afins al perfil de la plaça o àrees relacionades: 3. 
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Plaça B21A0426 - Professor Associat nivell 3 2hores - Educació musical, visual i 
aprenentatge (en anglès) / Treball de fi de grau - Departament de 
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Teams / virtual 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Estudis de Grau adients a la plaça: 10p / Estudis de doctorat: 5p. 

Experiència professional 
30 

àmbit professional vinculat al perfil de la plaça: 20p / pràctica musical 
demostrada: 10p. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Haver impartit assignatures del perfil de la plaça abans (1 o 2 cursos): 
20punts / Haver impartit assignatures del perfil de la plaça fins a 8 cursos 
addicionals: 11punts / Participació en activitats de millora de la docència i 
coordinació : 10punts / resultats de les avaluacions per part de 
l'estudiantat: 4punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de la llengua estrangera 5p. 

Màsters realitzats 
5 

Màsters realitzats en relació al perfil de plaça: 5p. 
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Plaça B21A0779 - Professor Associat nivell 3 5hores - Dret Civil - Departament 
de Dret Privat - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament de Dret Privat 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
5 

Barem expedient acadèmic: 5. 

Experiència professional 
20 

Barem experiència professional: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
70 

Barem experiència docent en el perfil de la plaça: 70. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem coneixement d´idiomes: 5. 

  

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

237 

Plaça B21A0780 - Professor Associat nivell 3 5hores - Dret Internacional Privat - 
Departament de Dret Privat - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament de Dret Privat 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
5 

Barem expedient acadèmic: 5. 

Experiència professional 
20 

Barem experiència professional: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
70 

Barem experiència docent en el perfil de la plaça: 70. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem coneixement d´idiomes: 5. 
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Plaça B21A0781 - Professor Associat nivell 3 4hores - Dret Internacional Privat - 
Departament de Dret Privat - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament de Dret Privat 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
5 

Barem expedient acadèmic: 5. 

Experiència professional 
20 

Barem experiència professional: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
70 

Barem experiència docent en el perfil de la plaça: 70. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem coneixement d´idiomes: 5. 

  

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

239 

Plaça B21A0782 - Professor Associat nivell 3 4hores - Dret Internacional Privat - 
Departament de Dret Privat - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament de Dret Privat 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
5 

Barem expedient acadèmic: 5. 

Experiència professional 
20 

Barem experiència professional: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
70 

Barem experiència docent en el perfil de la plaça: 70. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem coneixement d´idiomes: 5. 

  

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

240 

Plaça B21A0783 - Professor Associat nivell 3 3hores - Dret Internacional Privat - 
Departament de Dret Privat - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament de Dret Privat 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
5 

Barem expedient acadèmic: 5. 

Experiència professional 
20 

Barem experiència professional: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
70 

Barem experiència docent en el perfil de la plaça: 70. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem coneixement d´idiomes: 5. 

  

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

241 

Plaça B21A0784 - Professor Associat nivell 3 6hores - Dret Processal - 
Departament de Dret Privat - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament de Dret Privat 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 40 

Expedient acadèmic 
5 

Barem expedient acadèmic: 5. 

Experiència professional 
20 

Barem experiència professional: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
70 

Barem experiència docent en el perfil de la plaça: 70. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem coneixement d´idiomes: 5. 

  

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

242 

Plaça B21A0976 - Professor Associat nivell 3 6hores - Història del Dret i de les 
Institucions - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques 
- Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

UAB 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat en Dret: 10. Màster (relacionat amb el perfil de la plaça): 5. 
postgraus: 3. premi extraordinari: 1. doctorand: 1.. 

Experiència professional 
20 

treball en institucions o altre assessorament relacionat amb el perfil de la 
plaça: 20.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents d'accés públic al web de la UAB) (en cas de més 
d'un perfil es prorratejarà): 30. direcció de TFM/TFG (1 c/u fins a 5): 5. altra 
docència de grau o postgrau rellevant: 3. acreditació de formació docent: 
2.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès nivel B2: 3. Altre (no anglès, català, castellà): 1. Altre segon (no 
anglès, català, castellà): 1.. 

Investigació 
15 

publicacions acadèmiques relacionades amb el perfil de plaça (1 c/u fins a 
5): 5. Comunicacions a congressos/jornades relacionades amb el perfil de la 
plaça(1 c/u fins a 5): 5. participació en seminaris relacionats amb el perfil de 
la plaça (1 c/u fins a 3): 3. assistència a congressos, jornades i similars 
relacionats amb el perfil de la plaça (1 c/u fins a 2):2.. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

243 

Plaça B21A0977 - Professor Associat nivell 3 4hores - Dret del Treball i de la 
Seguretat Social - Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

UAB 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat en Dret: 10. Màster (relacionat amb el perfil de la plaça): 5. 
postgraus: 3. premi extraordinari: 1. doctorand: 1.. 

Experiència professional 
20 

treball en institucions o altre assessorament relacionat amb el perfil de la 
plaça: 20.Barem. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents d'accés públic al web de la UAB) (en cas de més 
d'un perfil es prorratejarà): 30. direcció de TFM/TFG (1 c/u fins a 5): 5. altra 
docència de grau o postgrau rellevant: 3. acreditació de formació docent: 
2.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès nivel B2: 3. Altre (no anglès, català, castellà): 1. Altre segon (no 
anglès, català, castellà): 1.. 

Investigació 
15 

publicacions acadèmiques relacionades amb el perfil de plaça (1 c/u fins a 
5): 5. Comunicacions a congressos/jornades relacionades amb el perfil de la 
plaça(1 c/u fins a 5): 5. participació en seminaris relacionats amb el perfil de 
la plaça (1 c/u fins a 3): 3. assistència a congressos, jornades i similars 
relacionats amb el perfil de la plaça (1 c/u fins a 2):2.. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

244 

Plaça B21A0978 - Professor Associat nivell 3 3hores - Dret del Treball i de la 
Seguretat Social - Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

UAB 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat en Dret: 10. Màster (relacionat amb el perfil de la plaça): 5. 
postgraus: 3. premi extraordinari: 1. doctorand: 1.. 

Experiència professional 
20 

treball en institucions o altre assessorament relacionat amb el perfil de la 
plaça: 20.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents d'accés públic al web de la UAB) (en cas de més 
d'un perfil es prorratejarà): 30. direcció de TFM/TFG (1 c/u fins a 5): 5. altra 
docència de grau o postgrau rellevant: 3. acreditació de formació docent: 
2.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès nivel B2: 3. Altre (no anglès, català, castellà): 1. Altre segon (no 
anglès, català, castellà): 1.. 

Investigació 
15 

publicacions acadèmiques relacionades amb el perfil de plaça (1 c/u fins a 
5): 5. Comunicacions a congressos/jornades relacionades amb el perfil de la 
plaça(1 c/u fins a 5): 5. participació en seminaris relacionats amb el perfil de 
la plaça (1 c/u fins a 3): 3. assistència a congressos, jornades i similars 
relacionats amb el perfil de la plaça (1 c/u fins a 2):2.. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

245 

Plaça B21A0979 - Professor Associat nivell 3 2hores - Dret del Treball i de la 
Seguretat Social. Estrangería. Xarxes d'intervenció social - Departament 
de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

UAB 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorado en derecho: 10. Master y postgraus relacionados con el área del 
conocimiento del perfil de la plaza: 5. Grado o licenciatura relacionado con 
el perfil de la plaza: 3. premi extraordinari: 1. Doctoranda/o: 1. 

Experiència professional 
20 

Trabajo en instituciones o asesoramiento relacionado con el perfil de la 
plaza: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docencia directamente relacionada con los perfiles de la plaza (véase las 
respectivas guías docentes de acceso público en la web de la UAB) (en caso 
de más de un perfil se prorrateará): 30. Dirección e TFM/TFG (1 c/u hasta 
5): 5. Otra docencia de grau o postgrau relevante: 3. acreditación de 
formación docente: 2 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Inglés (B2): 3. otro (no inglés. cast.. cat): 1. otro 2º (no inglés. cast.. cat): 1 

Investigació 
15 

Publicaciones académicas (1 c/u hasta 5): 5. comunicación a 
congresos/jornadas (1 c/u hasta 5): 5. participación en seminarios (1 c/u 
hasta 3): 3. asistencia a congresos, jornadas y similares (1 c/u hasta 2): 2. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

246 

Plaça B21A0980 - Professor Associat nivell 3 2hores - Dret del Treball i de la 
Seguretat Social - Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

UAB 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorado en derecho: 10. Master y postgraus relacionados con el área del 
conocimiento del perfil de la plaza: 5. Grado o licenciatura relacionado con 
el perfil de la plaza: 3. premi extraordinari: 1. Doctoranda/o: 1. 

Experiència professional 
20 

Trabajo en instituciones o asesoramiento relacionado con el perfil de la 
plaza: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docencia directamente relacionada con los perfiles de la plaza (véase las 
respectivas guías docentes de acceso público en la web de la UAB) (en caso 
de más de un perfil se prorrateará): 30. Dirección e TFM/TFG (1 c/u hasta 
5): 5. Otra docencia de grau o postgrau relevante: 3. acreditación de 
formación docente: 2 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Inglés (B2): 3. otro (no inglés. cast.. cat): 1. otro 2º (no inglés. cast.. cat): 1 

Investigació 
15 

Publicaciones académicas (1 c/u hasta 5): 5. comunicación a 
congresos/jornadas (1 c/u hasta 5): 5. participación en seminarios (1 c/u 
hasta 3): 3. asistencia a congresos, jornadas y similares (1 c/u hasta 2): 2. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

247 

Plaça B21A0991 - Professor Associat nivell 3 6hores - Dret Internacional Públic - 
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

UAB 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat en Dret: 10. Màster (relacionat amb el perfil de la plaça): 5. 
postgraus: 3. premi extraordinari: 1. doctorand: 1.. 

Experiència professional 
20 

treball en institucions o altre assessorament relacionat amb el perfil de la 
plaça: 20.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents d'accés públic al web de la UAB) (en cas de més 
d'un perfil es prorratejarà): 30. direcció de TFM/TFG (1 c/u fins a 5): 5. altra 
docència de grau o postgrau rellevant: 3. acreditació de formació docent: 
2.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès nivel B2: 3. Altre (no anglès, català, castellà): 1. Altre segon (no 
anglès, català, castellà): 1.. 

Investigació 
15 

publicacions acadèmiques relacionades amb el perfil de plaça (1 c/u fins a 
5): 5. Comunicacions a congressos/jornades relacionades amb el perfil de la 
plaça(1 c/u fins a 5): 5. participació en seminaris relacionats amb el perfil de 
la plaça (1 c/u fins a 3): 3. assistència a congressos, jornades i similars 
relacionats amb el perfil de la plaça (1 c/u fins a 2):2.. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

248 

Plaça B21A0993 - Professor Associat nivell 3 6hores - Relacions Internacionals / 
Cooperació al Desenvolupament i Ajuda Humanitària (impartida en 
anglès) - Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

UAB 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorado relacionado con el área del conocimiento del perfil de la plaza: 
10. Master y postgraus relacionados con el área del conocimiento del perfil 
de la plaza: 5. Grado o licenciatura relacionado con el perfil de la plaza: 3. 
premi extraordinari: 1. Doctoranda/o: 1. 

Experiència professional 
20 

Trabajo en instituciones o asesoramiento relacionado con el perfil de la 
plaza: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docencia directamente relacionada con los perfiles de la plaza (véase las 
respectivas guías docentes de acceso público en la web de la UAB) (en caso 
de más de un perfil se prorrateará): 30. Dirección e TFM/TFG (1 c/u hasta 
5): 5. Otra docencia de grau o postgrau relevante: 3. acreditación de 
formación docente: 2 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Inglés (B2): 3. otro (no inglés. cast.. cat): 1. otro 2º (no inglés. cast.. cat): 1 

Investigació 
15 

Publicaciones académicas (1 c/u hasta 5): 5. comunicación a 
congresos/jornadas (1 c/u hasta 5): 5. participación en seminarios (1 c/u 
hasta 3): 3. asistencia a congresos, jornadas y similares (1 c/u hasta 2): 2. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

249 

Plaça B21A0994 - Professor Associat nivell 3 2hores - Dret Internacional dels 
Drets Humans. Dret de la Unió Europea - Departament de Dret Públic i de 
Ciències Historicojurídiques - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

UAB 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorat en Dret: 10. Màster (relacionat amb el perfil de la plaça): 5. 
postgraus: 3. premi extraordinari: 1. doctorand: 1.. 

Experiència professional 
20 

treball en institucions o altre assessorament relacionat amb el perfil de la 
plaça: 20.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents d'accés públic al web de la UAB) (en cas de més 
d'un perfil es prorratejarà): 30. direcció de TFM/TFG (1 c/u fins a 5): 5. altra 
docència de grau o postgrau rellevant: 3. acreditació de formació docent: 
2.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès nivel B2: 3. Altre (no anglès, català, castellà): 1. Altre segon (no 
anglès, català, castellà): 1.. 

Investigació 
15 

publicacions acadèmiques relacionades amb el perfil de plaça (1 c/u fins a 
5): 5. Comunicacions a congressos/jornades relacionades amb el perfil de la 
plaça(1 c/u fins a 5): 5. participació en seminaris relacionats amb el perfil de 
la plaça (1 c/u fins a 3): 3. assistència a congressos, jornades i similars 
relacionats amb el perfil de la plaça (1 c/u fins a 2):2.. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

250 

Plaça B21A0995 - Professor Associat nivell 3 2hores - Seguretat Internacional 
(impartida en anglès) - Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

UAB 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorado relacionado con el área del conocimiento del perfil de la plaza: 
10. Master y postgraus relacionados con el área del conocimiento del perfil 
de la plaza: 5. Grado o licenciatura relacionado con el perfil de la plaza: 3. 
premi extraordinari: 1. Doctoranda/o: 1. 

Experiència professional 
20 

Trabajo en instituciones o asesoramiento relacionado con el perfil de la 
plaza: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docencia directamente relacionada con los perfiles de la plaza (véase las 
respectivas guías docentes de acceso público en la web de la UAB) (en caso 
de más de un perfil se prorrateará): 30. Dirección e TFM/TFG (1 c/u hasta 
5): 5. Otra docencia de grau o postgrau relevante: 3. acreditación de 
formación docente: 2 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Inglés (B2): 3. otro (no inglés. cast.. cat): 1. otro 2º (no inglés. cast.. cat): 1 

Investigació 
15 

Publicaciones académicas (1 c/u hasta 5): 5. comunicación a 
congresos/jornadas (1 c/u hasta 5): 5. participación en seminarios (1 c/u 
hasta 3): 3. asistencia a congresos, jornadas y similares (1 c/u hasta 2): 2. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

251 

Plaça B21A0996 - Professor Associat nivell 3 6hores - Política Internacional del 
Medi Ambient - Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

UAB 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorado relacionado con el área del conocimiento del perfil de la plaza: 
10. Master y postgraus relacionados con el área del conocimiento del perfil 
de la plaza: 5. Grado o licenciatura relacionado con el perfil de la plaza: 3. 
premi extraordinari: 1. Doctoranda/o: 1. 

Experiència professional 
20 

Trabajo en instituciones o asesoramiento relacionado con el perfil de la 
plaza: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docencia directamente relacionada con los perfiles de la plaza (véase las 
respectivas guías docentes de acceso público en la web de la UAB) (en caso 
de más de un perfil se prorrateará): 30. Dirección e TFM/TFG (1 c/u hasta 
5): 5. Otra docencia de grau o postgrau relevante: 3. acreditación de 
formación docente: 2 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Inglés (B2): 3. otro (no inglés. cast.. cat): 1. otro 2º (no inglés. cast.. cat): 1 

Investigació 
15 

Publicaciones académicas (1 c/u hasta 5): 5. comunicación a 
congresos/jornadas (1 c/u hasta 5): 5. participación en seminarios (1 c/u 
hasta 3): 3. asistencia a congresos, jornadas y similares (1 c/u hasta 2): 2. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

252 

Plaça B21A0997 - Professor Associat nivell 3 5hores - Relacions Internacionals - 
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

UAB 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorado relacionado con el área del conocimiento del perfil de la plaza: 
10. Master y postgraus relacionados con el área del conocimiento del perfil 
de la plaza: 5. Grado o licenciatura relacionado con el perfil de la plaza: 3. 
premi extraordinari: 1. Doctoranda/o: 1. 

Experiència professional 
20 

Trabajo en instituciones o asesoramiento relacionado con el perfil de la 
plaza: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docencia directamente relacionada con los perfiles de la plaza (véase las 
respectivas guías docentes de acceso público en la web de la UAB) (en caso 
de más de un perfil se prorrateará): 30. Dirección e TFM/TFG (1 c/u hasta 
5): 5. Otra docencia de grau o postgrau relevante: 3. acreditación de 
formación docente: 2 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Inglés (B2): 3. otro (no inglés. cast.. cat): 1. otro 2º (no inglés. cast.. cat): 1 

Investigació 
15 

Publicaciones académicas (1 c/u hasta 5): 5. comunicación a 
congresos/jornadas (1 c/u hasta 5): 5. participación en seminarios (1 c/u 
hasta 3): 3. asistencia a congresos, jornadas y similares (1 c/u hasta 2): 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

253 

Plaça B21A0998 - Professor Associat nivell 3 5hores - Relacions Internacionals - 
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

UAB 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctorado relacionado con el área del conocimiento del perfil de la plaza: 
10. Master y postgraus relacionados con el área del conocimiento del perfil 
de la plaza: 5. Grado o licenciatura relacionado con el perfil de la plaza: 3. 
premi extraordinari: 1. Doctoranda/o: 1. 

Experiència professional 
20 

Trabajo en instituciones o asesoramiento relacionado con el perfil de la 
plaza: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docencia directamente relacionada con los perfiles de la plaza (véase las 
respectivas guías docentes de acceso público en la web de la UAB) (en caso 
de más de un perfil se prorrateará): 30. Dirección e TFM/TFG (1 c/u hasta 
5): 5. Otra docencia de grau o postgrau relevante: 3. acreditación de 
formación docente: 2 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Inglés (B2): 3. otro (no inglés. cast.. cat): 1. otro 2º (no inglés. cast.. cat): 1 

Investigació 
15 

Publicaciones académicas (1 c/u hasta 5): 5. comunicación a 
congresos/jornadas (1 c/u hasta 5): 5. participación en seminarios (1 c/u 
hasta 3): 3. asistencia a congresos, jornadas y similares (1 c/u hasta 2): 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

254 

Plaça B21A0250 - Professor Associat nivell 3 4hores - Dels trobadors a Ramon 
Muntaner i expressió escrita Llengua catalana - Departament de Filologia 
Catalana - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
35 

Llicenciatures i graus: 10 / Màsters i cursos de postgrau: 5 / Doctorat: 2 / 
Projectes: 3 / Publicacions: 10 / Altres mèrits: 5. 

Experiència professional 
15 

Adequació: 15 / Durada: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Adequació: 20 / Durada: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nombre d'idiomes: 2 / Adequació: 3. 

Entrevista 
20 

Adequació: 15 / Altres: 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

255 

Plaça B21A0251 - Professor Associat nivell 3 4hores - Llengua catalana I i 
Expressió escrita Llengua catalana - Departament de Filologia Catalana - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió TEAMS 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
35 

Formació predoctoral: 10 / Màsters i Postgraus: 5 / Doctorat: 10 / Formació 
postdoctoral i publicacions: 10. 

Experiència professional 
15 

Ensenyament universitari: 10 / Altra experència professional: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Docència universitària en el perfil de la plaça: 20 / Altra experiència doccent 
: 5 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Altres idiomes: 2. 

Entrevista 
20 

Barem. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

256 

Plaça B21A0252 - Professor Associat nivell 3 4hores - Llengua catalana I i 
expressió escrita Llengua catalana - Departament de Filologia Catalana - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió TEAMS 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
35 

Formació predoctoral: 10 / Màsters i Postgraus: 5 / Doctorat: 10 / Formació 
postdoctoral i publicacions: 10. 

Experiència professional 
15 

Ensenyament universitari: 10 / Altra experència professional: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Docència universitària en el perfil de la plaça: 20 / Altra experiència doccent 
: 5 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Altres idiomes: 2. 

Entrevista 
20 

Barem. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

257 

Plaça B21A0253 - Professor Associat nivell 3 4hores - Expressió escrita Llengua 
catalana - Departament de Filologia Catalana - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
35 

Llicenciatures i graus: 10 / Màsters i cursos de postgrau: 8 / Doctorat: 2 / 
Publicacions: 10 / Altres mèrits: 5. 

Experiència professional 
15 

Adequació: 15 / Durada: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Adequació: 20 / Durada: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Nombre d'idiomes: 2 / Adequació: 3. 

Entrevista 
20 

Barem. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

258 

Plaça B21A0254 - Professor Associat nivell 3 4hores - Introducció a la lingüística 
- Departament de Filologia Catalana - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió Teams 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
35 

predoctoral: 10 / doctoral:10 / postdoctoral: 15. 

Experiència professional 
15 

ensenyament universitari: 10 / altra: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

docència universitària en el perfil de la plaça: 20 / altra: 5 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

català: 3 / anglès: 2. 

Entrevista 
20 

entrevista: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

259 

Plaça B21A0401 - Professor Associat nivell 3 6hores - Llengua espanyola - 
Departament de Filologia Espanyola - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Llicenciatura/Grau en el perfil (5%). Barem 2: Tenir màster en el 
perfil (5%). Barem 3: Ser doctor en el perfil (5%). Barem 4: Publicacions i 
participació en congressos (5%). Barem 5: Participació en projectes, grups, 
etc. (5%). Barem 6: Altres mèrits (5%). 

Experiència professional 
20 

Barem 1: Experiència i tipus d'activitat (15%). Barem 2: Altres mèrits (5%). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Barem 1: Volum de docència impartida (20%). Barem 2: Altres mèrits (5%). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem 1: Coneixement d'idiomes (5%). 

Entrevista 
20 

Barem 1: Coneixement metodològic (10%). Barem 2: Coneixement pràctic 
(10%). 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

260 

Plaça B21A0402 - Professor Associat nivell 3 6hores - Literatura espanyola - 
Departament de Filologia Espanyola - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Licenciatura/Grado en el perfil (5), Barem 2: Máster en el perfil 
(5), Barem 3: Doctorado en el perfil (5). Barem 4: Publicaciones y 
participación en congresos (5), Barem 5: Participación en proyectos y 
grupos (5), Barem 6: Otros méritos (5). 

Experiència professional 
20 

Barem 1: Experiencia y tipo de actividad (15), Barem 2: Otros méritos (5). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Barem 1: Volumen de docencia impartida (20), Barem 2: Otros méritos (5). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem 1: Idiomas (5). 

Entrevista 
20 

Barem 1: Conocimiento metodológico (10), Barem 2: Conocimiento práctico 
(10). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

261 

Plaça B21A0403 - Professor Associat nivell 3 3hores - Literatura comparada - 
Departament de Filologia Espanyola - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala B11/292 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Formació: 25 / Beques i investigació: 5. 

Experiència professional 
20 

Experiència professional en l’àmbit de la docència: 10 / Experiència 
professional en l’àmbit del perfil de la plaça: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent en el perfil de la plaça: 15 / Experiència docent en 
matèries associades de la mateixa disciplina: 8 / Cursos de formació i 
innovació docent: 2. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement d’idiomes: 3 / Docència acreditada en idiomes estrangers: 2. 

Entrevista 
20 

Perfil del/la candidat/a i adequació a la docència a impartir: 20. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

262 

Plaça B21A0357 - Professor Associat nivell 3 3hores - Introducció a les Ciències 
de la Salut (Història, Gènere i Medicina), Ciència i Gènere - Departament 
de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Institut d'Història de la Ciència 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 0 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: Experiència docent en el perfil de la plaça, per cada any: 15 / 
Barem 2: Experiència docent en Història de la Ciència, per cada any: 5. 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: Doctorat en Història de la Ciència: 20 / Barem 2: Máster en 
Història de la Ciència: 15 / Barem 3: Máster o Doctorat en àrees afins a la 
Història de la Ciència: 5. 

Experiència professional 
5 

Barem 1: Experiència professional en el perfil de la plaça: 5 / Barem 2: 
Experiència professional en Història de la Ciència: 2. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement d’idiomes (anglès, francès o alemany): 10 / Barem 2: 
No acredita coneixement de cap idioma (anglès, francès o alemany): 0. 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: Publicacions en el perfil de la plaça, per cada publicació: 5 / Barem 
2: Publicacions en Història de la ciència, per cada publicació: 3 / Barem 3: 
Publicacions en àrees afins a la Història de la ciència, per cada publicació: 1 
/ Barem 4: Comunicacions presentades a congressos en el perfil de la plaça, 
per comunicació: 3 / Barem 5: Comunicacions presentades a congressos en 
Història de la ciència, per comunicació: 1. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

263 

Plaça B21A0358 - Professor Associat nivell 3 3hores - Introducció a les Ciències 
de la Salut (Història, Gènere i Medicina), Ciència i Gènere - Departament 
de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Institut d'Història de la Ciència 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 0 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: Experiència docent en el perfil de la plaça, per cada any: 15 / 
Barem 2: Experiència docent en Història de la Ciència, per cada any: 5. 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: Doctorat en Història de la Ciència: 20 / Barem 2: Máster en 
Història de la Ciència: 15 / Barem 3: Máster o Doctorat en àrees afins a la 
Història de la Ciència: 5. 

Experiència professional 
5 

Barem 1: Experiència professional en el perfil de la plaça: 5 / Barem 2: 
Experiència professional en Història de la Ciència: 2. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement d’idiomes (anglès, francès o alemany): 10 / Barem 2: 
No acredita coneixement de cap idioma (anglès, francès o alemany): 0. 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: Publicacions en el perfil de la plaça, per cada publicació: 5 / Barem 
2: Publicacions en Història de la ciència, per cada publicació: 3 / Barem 3: 
Publicacions en àrees afins a la Història de la ciència, per cada publicació: 1 
/ Barem 4: Comunicacions presentades a congressos en el perfil de la plaça, 
per comunicació: 3 / Barem 5: Comunicacions presentades a congressos en 
Història de la ciència, per comunicació: 1. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

264 

Plaça B21A0360 - Professor Associat nivell 3 4hores - Història de la Ciència i de 
la Tecnologia - Departament de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Institut d'Història de la Ciència 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 0 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: Experiència docent en el perfil de la plaça, per cada any: 15 / 
Barem 2: Experiència docent en Història de la Ciència, per cada any: 5. 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: Doctorat en Història de la Ciència: 20 / Barem 2: Máster en 
Història de la Ciència: 15 / Barem 3: Máster o Doctorat en àrees afins a la 
Història de la Ciència: 5. 

Experiència professional 
5 

Barem 1: Experiència professional en el perfil de la plaça: 5 / Barem 2: 
Experiència professional en Història de la Ciència: 2. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement d’idiomes (anglès, francès o alemany): 10 / Barem 2: 
No acredita coneixement de cap idioma (anglès, francès o alemany): 0. 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: Publicacions en el perfil de la plaça, per cada publicació: 5 / Barem 
2: Publicacions en Història de la ciència, per cada publicació: 3 / Barem 3: 
Publicacions en àrees afins a la Història de la ciència, per cada publicació: 1 
/ Barem 4: Comunicacions presentades a congressos en el perfil de la plaça, 
per comunicació: 3 / Barem 5: Comunicacions presentades a congressos en 
Història de la ciència, per comunicació: 1. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

265 

Plaça B21A0361 - Professor Associat nivell 3 6hores - Història de la Ciència, 
Història de la Física, Història de les Matemàtiques - Departament de 
Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Institut d'Història de la Ciència 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 0 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: Experiència docent en el perfil de la plaça, per cada any: 15 / 
Barem 2: Experiència docent en Història de la Ciència, per cada any: 5. 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: Doctorat en Història de la Ciència: 20 / Barem 2: Máster en 
Història de la Ciència: 15 / Barem 3: Máster o Doctorat en àrees afins a la 
Història de la Ciència: 5. 

Experiència professional 
5 

Barem 1: Experiència professional en el perfil de la plaça: 5 / Barem 2: 
Experiència professional en Història de la Ciència: 2. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement d’idiomes (anglès, francès o alemany): 10 / Barem 2: 
No acredita coneixement de cap idioma (anglès, francès o alemany): 0. 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: Publicacions en el perfil de la plaça, per cada publicació: 5 / Barem 
2: Publicacions en Història de la ciència, per cada publicació: 3 / Barem 3: 
Publicacions en àrees afins a la Història de la ciència, per cada publicació: 1 
/ Barem 4: Comunicacions presentades a congressos en el perfil de la plaça, 
per comunicació: 3 / Barem 5: Comunicacions presentades a congressos en 
Història de la ciència, per comunicació: 1. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

266 

Plaça B21A0362 - Professor Associat nivell 3 3hores - Introducció a la filosofia 
del llenguatge - Departament de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Filosofia 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 55 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: 10 (per cada any amb experiència docent en el perfil de la plaça) / 
Barem 2: 5 (per cada any amb experiència docent en matèries afins) / 
Barem 3: 1 (per cada avaluació anual positiva). 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: 5 (llicenciatura o grau en el perfil de la plaça) / Barem 2: 10 
(máster en el perfil de la plaça o afí) / Barem 3: 20 (doctorat en el perfil de 
la plaça). 

Experiència professional 
5 

Barem 1: 1 (per cada any amb experiència professional en empreses, 
organitzacions o instituts d’ensenyament mèdia). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: 7,5 (Anglès) / Barem 2: 2,5 (Francès, italià o alemany) / Barem 3: 0 
(no acredita cap idioma). 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: 4 (per monografia inclosa en SEPI) / Barem 2: 3 (per article 
indexicat a: JCR, ERIH, SCOPUS, CARHUS+ (A y B), Segell FECYT, MIAR, CIRC 
(A) / Barem 3: 1,5 (per capítol de llibre en edicions incloses en SEPI) / Barem 
4: 1 (per traducció en el perfil de la plaça i inclosa en SEPI) / Barem 5: 0,75 
(per altres publicacions en el perfil de la plaça) / Barem 6: 0.25 (per 
comunicació presentada en congresos). 
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Plaça B21A0379 - Professor Associat nivell 3 6hores - Grans Temes de Filosofia, 
Filosofia de la història - Departament de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Filosofia 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 55 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: 10 (per cada any amb experiència docent en el perfil de la plaça) / 
Barem 2: 5 (per cada any amb experiència docent en matèries afins) / 
Barem 3: 1 (per cada avaluació anual positiva). 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: 5 (llicenciatura o grau en el perfil de la plaça) / Barem 2: 10 
(máster en el perfil de la plaça o afí) / Barem 3: 20 (doctorat en el perfil de 
la plaça). 

Experiència professional 
5 

Barem 1: 1 (per cada any amb experiència professional en empreses, 
organitzacions o instituts d’ensenyament mèdia). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: 7,5 (Anglès) / Barem 2: 2,5 (Francès, italià o alemany) / Barem 3: 0 
(no acredita cap idioma). 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: 4 (per monografia inclosa en SEPI) / Barem 2: 3 (per article 
indexicat a: JCR, ERIH, SCOPUS, CARHUS+ (A y B), Segell FECYT, MIAR, CIRC 
(A) / Barem 3: 1,5 (per capítol de llibre en edicions incloses en SEPI) / Barem 
4: 1 (per traducció en el perfil de la plaça i inclosa en SEPI) / Barem 5: 0,75 
(per altres publicacions en el perfil de la plaça) / Barem 6: 0.25 (per 
comunicació presentada en congresos). 
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Plaça B21A0380 - Professor Associat nivell 3 3hores - Filosofia moderna i 
contemporània - Departament de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Filosofia 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 55 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: 10 (per cada any amb experiència docent en el perfil de la plaça) / 
Barem 2: 5 (per cada any amb experiència docent en matèries afins) / 
Barem 3: 1 (per cada avaluació anual positiva). 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: 5 (llicenciatura o grau en el perfil de la plaça) / Barem 2: 10 
(máster en el perfil de la plaça o afí) / Barem 3: 20 (doctorat en el perfil de 
la plaça. 

Experiència professional 
5 

Barem 1: 1 (per cada any amb experiència professional en empreses, 
organitzacions o instituts d’ensenyament mèdia). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: 7,5 (Anglès) / Barem 2: 2,5 (Francès, italià o alemany) / Barem 3: 0 
(no acredita cap idioma). 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: 4 (per monografia inclosa en SEPI) / Barem 2: 3 (per article 
indexicat a: JCR, ERIH, SCOPUS, CARHUS+ (A y B), Segell FECYT, MIAR, CIRC 
(A) / Barem 3: 1,5 (per capítol de llibre en edicions incloses en SEPI) / Barem 
4: 1 (per traducció en el perfil de la plaça i inclosa en SEPI) / Barem 5: 0,75 
(per altres publicacions en el perfil de la plaça) / Barem 6: 0.25 (per 
comunicació presentada en congresos). 
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Plaça B21A0381 - Professor Associat nivell 3 3hores - Filosofia moderna i 
contemporània - Departament de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Filosofia 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 55 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: 10 (per cada any amb experiència docent en el perfil de la plaça) / 
Barem 2: 5 (per cada any amb experiència docent en matèries afins) / 
Barem 3: 1 (per cada avaluació anual positiva). 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: 5 (llicenciatura o grau en el perfil de la plaça) / Barem 2: 10 
(máster en el perfil de la plaça o afí) / Barem 3: 20 (doctorat en el perfil de 
la plaça). 

Experiència professional 
5 

Barem 1: 1 (per cada any amb experiència professional en empreses, 
organitzacions o instituts d’ensenyament mèdia). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: 7,5 (Anglès) / Barem 2: 2,5 (Francès, italià o alemany) / Barem 3: 0 
(no acredita cap idioma). 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: 4 (per monografia inclosa en SEPI) / Barem 2: 3 (per article 
indexicat a: JCR, ERIH, SCOPUS, CARHUS+ (A y B), Segell FECYT, MIAR, CIRC 
(A) / Barem 3: 1,5 (per capítol de llibre en edicions incloses en SEPI) / Barem 
4: 1 (per traducció en el perfil de la plaça i inclosa en SEPI) / Barem 5: 0,75 
(per altres publicacions en el perfil de la plaça) / Barem 6: 0.25 (per 
comunicació presentada en congresos). 
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Plaça B21A0382 - Professor Associat nivell 3 3hores - Filosofia de la cultura - 
Departament de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Filosofia 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 55 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: 10 (per cada any amb experiència docent en el perfil de la plaça) / 
Barem 2: 5 (per cada any amb experiència docent en matèries afins) / 
Barem 3: 1 (per cada avaluació anual positiva). 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: 5 (llicenciatura o grau en el perfil de la plaça) / Barem 2: 10 
(máster en el perfil de la plaça o afí) / Barem 3: 20 (doctorat en el perfil de 
la plaça). 

Experiència professional 
5 

Barem 1: 1 (per cada any amb experiència professional en empreses, 
organitzacions o instituts d’ensenyament mèdia). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: 7,5 (Anglès) / Barem 2: 2,5 (Francès, italià o alemany) / Barem 3: 0 
(no acredita cap idioma). 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: 4 (per monografia inclosa en SEPI) / Barem 2: 3 (per article 
indexicat a: JCR, ERIH, SCOPUS, CARHUS+ (A y B), Segell FECYT, MIAR, CIRC 
(A) / Barem 3: 1,5 (per capítol de llibre en edicions incloses en SEPI) / Barem 
4: 1 (per traducció en el perfil de la plaça i inclosa en SEPI) / Barem 5: 0,75 
(per altres publicacions en el perfil de la plaça) / Barem 6: 0.25 (per 
comunicació presentada en congresos). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0383 - Professor Associat nivell 3 6hores - Teoria i pràctica de 
l'argumentació, Filosofia i gènere, Estudis de gènere - Departament de 
Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Filosofia 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 55 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: 10 (per cada any amb experiència docent en el perfil de la plaça) / 
Barem 2: 5 (per cada any amb experiència docent en matèries afins) / 
Barem 3: 1 (per cada avaluació anual positiva). 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: 5 (llicenciatura o grau en el perfil de la plaça) / Barem 2: 10 
(máster en el perfil de la plaça o afí) / Barem 3: 20 (doctorat en el perfil de 
la plaça). 

Experiència professional 
5 

Barem 1: 1 (per cada any amb experiència professional en empreses, 
organitzacions o instituts d’ensenyament mèdia). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: 7,5 (Anglès) / Barem 2: 2,5 (Francès, italià o alemany) / Barem 3: 0 
(no acredita cap idioma. 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: 4 (per monografia inclosa en SEPI) / Barem 2: 3 (per article 
indexicat a: JCR, ERIH, SCOPUS, CARHUS+ (A y B), Segell FECYT, MIAR, CIRC 
(A) / Barem 3: 1,5 (per capítol de llibre en edicions incloses en SEPI) / Barem 
4: 1 (per traducció en el perfil de la plaça i inclosa en SEPI) / Barem 5: 0,75 
(per altres publicacions en el perfil de la plaça) / Barem 6: 0.25 (per 
comunicació presentada en congresos). 
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Plaça B21A0389 - Professor Associat nivell 3 6hores - Grans temes de la filosofia, 
Filosofia pràctica - Departament de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Filosofia 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 55 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: 10 (per cada any amb experiència docent en el perfil de la plaça) / 
Barem 2: 5 (per cada any amb experiència docent en matèries afins) / 
Barem 3: 1 (per cada avaluació anual positiva). 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: 5 (llicenciatura o grau en el perfil de la plaça) / Barem 2: 10 
(máster en el perfil de la plaça o afí) / Barem 3: 20 (doctorat en el perfil de 
la plaça). 

Experiència professional 
5 

Barem 1: 1 (per cada any amb experiència professional en empreses, 
organitzacions o instituts d’ensenyament mèdia). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: 7,5 (Anglès) / Barem 2: 2,5 (Francès, italià o alemany) / Barem 3: 0 
(no acredita cap idioma). 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: 4 (per monografia inclosa en SEPI) / Barem 2: 3 (per article 
indexicat a: JCR, ERIH, SCOPUS, CARHUS+ (A y B), Segell FECYT, MIAR, CIRC 
(A) / Barem 3: 1,5 (per capítol de llibre en edicions incloses en SEPI) / Barem 
4: 1 (per traducció en el perfil de la plaça i inclosa en SEPI) / Barem 5: 0,75 
(per altres publicacions en el perfil de la plaça) / Barem 6: 0.25 (per 
comunicació presentada en congressos). 
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Plaça B21A0391 - Professor Associat nivell 3 6hores - Filosofia moderna, Ètica 
contemporània - Departament de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Filosofia 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 55 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: 10 (per cada any amb experiència docent en el perfil de la plaça) / 
Barem 2: 5 (per cada any amb experiència docent en matèries afins) / 
Barem 3: 1 (per cada avaluació anual positiva). 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: 5 (llicenciatura o grau en el perfil de la plaça) / Barem 2: 10 
(máster en el perfil de la plaça o afí) / Barem 3: 20 (doctorat en el perfil de 
la plaça). 

Experiència professional 
5 

Barem 1: 1 (per cada any amb experiència professional en empreses, 
organitzacions o instituts d’ensenyament mèdia). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: 7,5 (Anglès) / Barem 2: 2,5 (Francès, italià o alemany) / Barem 3: 0 
(no acredita cap idioma). 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: 4 (per monografia inclosa en SEPI) / Barem 2: 3 (per article 
indexicat a: JCR, ERIH, SCOPUS, CARHUS+ (A y B), Segell FECYT, MIAR, CIRC 
(A) / Barem 3: 1,5 (per capítol de llibre en edicions incloses en SEPI) / Barem 
4: 1 (per traducció en el perfil de la plaça i inclosa en SEPI) / Barem 5: 0,75 
(per altres publicacions en el perfil de la plaça) / Barem 6: 0.25 (per 
comunicació presentada en congressos). 
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Plaça B21A0392 - Professor Associat nivell 3 3hores - Introducció a problemes 
de la filosofia - Departament de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Filosofia 

Data de constitució 24/05/2021 

Nota mínima 55 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Barem 1: 10 (per cada any amb experiència docent en el perfil de la plaça) / 
Barem 2: 5 (per cada any amb experiència docent en matèries afins) / 
Barem 3: 1 (per cada avaluació anual positiva). 

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: 5 (llicenciatura o grau en el perfil de la plaça) / Barem 2: 10 
(máster en el perfil de la plaça o afí) / Barem 3: 20 (doctorat en el perfil de 
la plaça). 

Experiència professional 
5 

Barem 1: 1 (per cada any amb experiència professional en empreses, 
organitzacions o instituts d’ensenyament mèdia). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: 7,5 (Anglès) / Barem 2: 2,5 (Francès, italià o alemany) / Barem 3: 0 
(no acredita cap idioma). 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: 4 (per monografia inclosa en SEPI) / Barem 2: 3 (per article 
indexicat a: JCR, ERIH, SCOPUS, CARHUS+ (A y B), Segell FECYT, MIAR, CIRC 
(A) / Barem 3: 1,5 (per capítol de llibre en edicions incloses en SEPI) / Barem 
4: 1 (per traducció en el perfil de la plaça i inclosa en SEPI) / Barem 5: 0,75 
(per altres publicacions en el perfil de la plaça) / Barem 6: 0.25 (per 
comunicació presentada en congressos). 
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Plaça B21A1402 - Professor Associat nivell 3 3hores - Física d'Altes Energies. 
Equacions Diferencials. - Departament de Física - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc Sala de Reunions Dep. Física 

Data de constitució 31/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts Llocs docents i de recerca ocupats: fins a 15 punts . 

Experiència professional 
35 

Experiència en el perfil de la plaça: fins a 15 punts Altres: fins a 10 punts . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Experiència docent universitària fins a 25 punts Experiència docent en 
secundària fins a 10 punts Altra experiència docent fins a 5 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes 3 punts 
per idioma. 

Investigació 
10 

Publicacions fins a 10 punts per cada publicació 5 punts per cada 
presentació, ponència, etc... Fins a 5 punts per altres publicacions 
científiques. 
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Plaça I0004264 - Professor Associat nivell 3 4hores - Física Tèorica (IiFQ) - 
Departament de Física - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc Sala de reunions Dep. Física 

Data de constitució 31/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts Llocs docents i de recerca ocupats: fins a 15 punts . 

Experiència professional 
35 

Experiència en el perfil de la plaça: fins a 15 punts Altres: fins a 10 punts . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Experiència docent universitària fins a 25 punts Experiència docent en 
secundària fins a 10 punts Altra experiència docent fins a 5 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes 3 punts 
per idioma. 

Investigació 
10 

Publicacions fins a 10 punts per cada publicació 5 punts per cada 
presentació, ponència, etc... Fins a 5 punts per altres publicacions 
científiques. 
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Plaça B21A1095 - Professor Associat nivell 3 4hores - Microbiologia General i 
Microbiologia Industrial - Departament de Genètica i de Microbiologia - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Cerdanyola del Vallès 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en àmbits de Biociències:Màxim 30/Màster en àmbits de 
Biociències:Maxim 5/Màster no relacionats amb el perfil de la plaça:0. 

Experiència professional 
30 

Experiència investigadora molt relacionada amb el perfil de la plaça 
(Microbiologia, Virologia i Nanociències i Nanomedicina): Màxim 
30/Experiència investigadora relacionada amb el perfil de la plaça 
(Microbiologia, Virologia i Nanociències i Nanomedicina):  Màxim 
10/Experiència investigadora poc relacionada amb el perfil de la plaça:
 Màxim 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Més de 10 anys d'experiència en docència de Microbiologia, Microbiologia 
Industrial, Virologia no clínica, Nanociències i Nanomedicina:Màxim 30/Més 
de 5 anys d'experiència en docència de Microbiologia, Microbiologia 
Industrial, Virologia no clínica, Nanociències i Nanomedicina:Màxim 5/
 Menys de 5 anys d'experiència en docència de Microbiologia, 
Microbiologia Industrial, Virologia no clínic, Nanociències i Nanomedicina: 
0. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixements de llengua anglesa asociada a una estada de recerca llarga 
(mínim 3 anys) a l'estranger: Màxim 10/Coneixements de llengua anglesa 
asociada a una estada de recerca (de menys de 3 anys) a l'estranger:
 Màxim 5/ Sense coneixement de la llegua an 
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Plaça B21A1100 - Professor Associat nivell 3 4hores - Virologia i Biotecnologia 
Microbiana - Departament de Genètica i de Microbiologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Cerdanyola del Vallès 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en àmbits de Biociències:Màxim 30/Màster en àmbits de 
Biociències:Maxim 5/Màster no relacionat amb el perfil de la plaça:0. 

Experiència professional 
30 

Experiència investigadora molt relacionada amb el perfil de la plaça 
(Virologia i Biotecnologia Microbiana):Màxim 30/Experiència investigadora 
relacionada amb el perfil de la plaça (Virologia i Biotecnologia 
Microbiana):Màxim 10/Experiència investigadora poc relacionada amb el 
perfil de la plaça: Màxim 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Més de 3 anys d'experiència en docència de Virologia i Biotecnologia 
Microbiana:Màxim 30/Menys de 3 anys d'experiència en docència de 
Virologia i Biotecnologia Microbiana:Màxim 5/ Cap experiència docent 
universitària, o bé relacionada amb d'altres àmbits diferents al del perfil de 
la plaça:0. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Acredita com a mínim un nivell C1 de llengua anglesa:Màxim 10/
 Acredita com a mínim un nivell B2 de llengua anglesa: Màxim 5/
 Acredita un nivell inferior a B2 de llengua anglesa:0. 
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Plaça B21A1102 - Professor Associat nivell 3 6hores - Microbiologia. Ecologia i 
diversitat microbiana. - Departament de Genètica i de Microbiologia - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Cerdanyola del Vallès 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de les Biociències:30/Màster en l'àmbit de les 
Biociències:10/Grau-Llicenciatura en l'àmbit de la plaça:5. 

Experiència professional 
30 

Experiència professional en l'àmbit de la microbiologia:30/Experiència 
professional en l'àmbit de es biociències:20/Experiència professional en 
àmbits diferents a les biociències:5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent universitària en l'ambit de la plaça 
(MicrobiologiaAmbiental, Ecologia Microbiana, 
Microbiologia):30/Experiència docent universitària no relacionada amb en 
l'ambit de la plaça (MicrobiologiaAmbiental, Ecologia Microbiana, 
Microbiologia):10/Cap experiència docent:0 . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement llengua anglesa:10/No coneixement de llengua anglesa:0. 
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Plaça B21A1103 - Professor Associat nivell 3 4hores - Microbiologia. 
Microbiologia ambiental i diversitat microbiana. - Departament de 
Genètica i de Microbiologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Cerdanyola del Vallès 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de la plaça:30/Doctorat en l'àmbit de les 
biociències:10/Doctorat no en l'àmbit de la plaça:5. 

Experiència professional 
30 

Experiència professional en l'àmbit de la microbiologia:30/Experiència 
professional en l'àmbit de les biociències:20/Experiència professional en 
àmbits diferents a les biociències:5 /Cap experiència professional: 0. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent universitària en l'ambit de la plaça 
(MicrobiologiaAmbiental, Ecologia Microbiana, 
Microbiologia):30/Experiència docent universitària no relacionada amb 
l'ambit de la plaça (MicrobiologiaAmbiental, Ecologia Microbiana, 
Microbiologia):10/ Cap experiència docent:0. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement llengua anglesa. Nivell C:10/Coneixement llengua anglesa. 
Nivell B:5/No coneixement de llengua anglesa:0. 

  

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

281 

Plaça B21A1104 - Professor Associat nivell 3 5hores - Microbiologia i fisiologia 
microbiana - Departament de Genètica i de Microbiologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Cerdanyola del Vallès 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Doctorat en l'àmbit de la plaça:30/Màster en l'àmbit de la plaça:10/Grau-
Llicenciatura en l'àmbit de la plaça:5. 

Experiència professional 
30 

Experiència professional en l'àmbit de la microbiologia:30/Experiència 
professional en l'àmbit de es biociències:20/Experiència professional en 
àmbits diferents a les biociències:5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Experiència docent universitària en l'ambit de la plaça 
(MicrobiologiaAmbiental, Ecologia Microbiana, 
Microbiologia):30/Experiència docent universitària no relacionada amb en 
l'àmbit de la plaça (MicrobiologiaAmbiental, Ecologia Microbiana, 
Microbiologia):10/Cap experiència docent:0. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement llengua anglesa:10/No coneixement de llengua anglesa:0. 
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Plaça B21A1127 - Professor Associat nivell 3 2hores - Diagnòstic Genètic 
Molecular - Departament de Genètica i de Microbiologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat en l'àmbit de les biociències, 30. Barem 2: Doctorat en 
qualsevol altre ámbit, 10.. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Experiència professional major o igual a 3 anys en l'àmbit del 
diagnòstic genètic molecular, 30. Barem 2: Experiència professional inferior 
a 3 anys en l'àmbit del diagnòstic genètic molecular, 20. Barem 3: Sense 
experiència professional en l'àmbit del diagnòstic genètic molecular, 0.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: Haver impartit docència de Diagnostic Genètic Molecular, 30. 
Barem 2: Haver impartit docència a l’àmbit biociències, 5. Barem 4: No 
haver impartit docència universitària, 0.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Plaça B21A1134 - Professor Associat nivell 3 2hores - Genètica - Departament de 
Genètica i de Microbiologia - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat en l'àmbit de les biociències, 30. Barem 2: Doctorat en 
qualsevol altre ámbit, 10.. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Experiència professional major o igual a 3 anys en l'àmbit de la 
toxicologia genètica, 30. Barem 2: Experiència professional inferior a 3 anys 
en l'àmbit de la toxicologia genètica, 20. Barem 3: Sense experiència 
professional en l'àmbit de la toxicologia genètica, 0.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: Haver impartit docència de toxicologia genètica, 30. Barem 2: 
Haver impartit docència a l’àmbit biociències, 5. Barem 3: No haver impartit 
docència universitària, 0.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Plaça B21A1147 - Professor Associat nivell 3 2hores - Mutagènesi i carcinogènesi 
ambiental - Departament de Genètica i de Microbiologia - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat en l'àmbit de les biociències i temàtica relacionada amb 
el perfil de la plaça, 30. Barem 2: Doctorat en qualsevol altre ámbit i/o amb 
temàtica no relacionada amb el perfil de la plaça, 10.. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Experiència professional major o igual a 3 anys en el camp de la 
reparació de l'ADN, 30. Barem 2: Experència professional inferior a 3 anys el 
camp de la reparació de l'ADN, 20. Barem 3: Sense experiència professional 
en en el camp de la reparació de l'ADN, 0.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb el perfil de la plaça en graus 
universitaris, 30. Barem 2: Experiencia docent en graus universitaris, 15. 
Barem 3: altres, 0.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Plaça B21A1149 - Professor Associat nivell 3 2hores - Mutagènesi i carcinogènesi 
ambiental - Departament de Genètica i de Microbiologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Master en genètica avançada, 30. Barem 2: Master en qualsevol 
altre ámbit, 10.. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Experiència professional major o igual a 5 anys en l'àmbit de la 
mutagènesis i la carcinogènesis ambiental, 30. Barem 2: Experència 
professional inferior a 5 anys en l'àmbit de la mutagènesis i la 
carcinogènesis ambiental, 20. Barem 3: Sense experiència professional en 
l'àmbit de la plaça,0.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb el perfil de la plaça en graus i 
màsters universitaris, 30. Barem 2: Experiencia docent en graus i màsters 
universitaris, 15. Barem 3: altres, 0.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Plaça B21A1152 - Professor Associat nivell 3 1hora - Mutagènesi i carcinogènesi 
ambiental - Departament de Genètica i de Microbiologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat en l'àmbit de les biociències, 30. Barem 2: Doctorat en 
qualsevol altre ámbit, 10.. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Experiencia professional major a 5 anys relacionada amb 
responsabilitats tècniques moleculars, 30. Barem 2: Experiencia 
professional inferior a 5 anys relacionada amb responsabilitats tècniques 
moleculars, 20. Barem 3: Experiencia professional diferent de l' anterior 
dins l' àmbit de les biociències, 10.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: Haver impartit docència de genètica aplicada a les ciències 
biomèdiques, 30. Barem 2: Haver impartit docència dins l’àmbit de les 
biociències, 5. Barem 3: No haver impartit docència universitària, 0.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Plaça B21A1153 - Professor Associat nivell 3 6hores - Genètica molecular del 
càncer - Departament de Genètica i de Microbiologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat relacionat amb la temàtica de la plaça, 30. Barem 2: 
Doctorat en qualsevol altre àmbit, 10. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Experiencia postdoctoral major a 5 anys en l'àmbit de la plaça: 30. 
Barem 2: Experiencia postdoctoral inferior a 5 anys en l'àmbit de la plaça, 
20. Barem 3: Experiencia postdoctoral en un àmbit diferent al de la plaça, 
10.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: Haber impartit docència en genètica i en les PAE curriculars: 30. 
Barem 2: Haber impartit docència en l' àmbit de les biociències, 10.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Plaça B21A1154 - Professor Associat nivell 3 6hores - Genètica - Departament de 
Genètica i de Microbiologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat en l'àmbit de les biociències, 30. Barem 2: Doctorat en 
qualsevol altre ámbit, 10.. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Experiència professional igual o superior a 10 anys en el perfil de 
la plaça, 30. Barem 2: Experiència professional igual o superior a 7 anys en 
el perfil de la plaça, 20. Barem 3: Experiència professional igual o superior a 
4 anys en el perfil de la plaça, 10.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: Experiencia superior a 5 anys en almenys cuatre assignatures 
diferents impartides per la Unitat responsable de la plaça, 30. Barem 2: 
Experiencia inferior a 5 anys en en almenys cuatre assignatures diferents 
impartides per la Unitat responsable de la plaça, 15. Barem 3: Experiencia 
en docència impartida per la Unitat responsable de la plaça: 5.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Plaça B21A1227 - Professor Associat nivell 3 1hora - Genètica - Tècniques 
instrumentals - Bioinformàtica - Departament de Genètica i de 
Microbiologia - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1.1: Grau Genètica: 15. Barem 1.2: Grau àmbit biociències: 5.  Barem 
2.1: Nota global d'expedient ‘ 7,5: 15. Barem 2.2: Nota global d'expedient 
<7,5: 5. 

Experiència professional 
30 

Anàlisi bioinformàtica de seqüències genòmiques i programació python/R: 
30.  Anàlisi bioinformàtica genòmica o programació python/R: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb el perfil de la plaça en graus i 
màsters universitaris, 30. Barem 2: Experiencia docent en graus i màsters 
universitaris, 15. Barem 3: altres, 0.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Plaça B21A1230 - Professor Associat nivell 3 2hores - Bioinformàtica - Genètica 
poblacions - Departament de Genètica i de Microbiologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1.1: Grau Genètica: 15. Barem 1.2: Grau àmbit biociències: 5.  Barem 
2.1: Nota global d'expedient ‘ 7,5: 15. Barem 2.2: Nota global d'expedient 
<7,5: 5. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Anàlisi bioinformàtica genòmica de poblacions de seqüències 
genòmiques: 30.  Barem 2: Anàlisi bioinformàtica genòmica: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb el perfil de la plaça en graus i 
màsters universitaris, 30. Barem 2: Experiencia docent en graus i màsters 
universitaris, 15. Barem 3: altres, 0.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Plaça B21A1231 - Professor Associat nivell 3 2hores - Bioinformàtica - Genètica 
poblacions - Departament de Genètica i de Microbiologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat relacionat amb la temàtica de la plaça, 30. Barem 2: 
Doctorat en qualsevol altre àmbit, 10. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Anàlisi bioinformàtica genòmica de poblacions de seqüències 
genòmiques: 30.  Barem 2: Anàlisi bioinformàtica genòmica: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb el perfil de la plaça en graus i 
màsters universitaris, 30. Barem 2: Experiencia docent en graus i màsters 
universitaris, 15. Barem 3: altres, 0.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Plaça B21A1233 - Professor Associat nivell 3 3hores - Bioinformàtica - Genètica 
de poblacions - Departament de Genètica i de Microbiologia - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1.1: Grau Genètica: 15. Barem 1.2: Grau àmbit biociències: 5.  Barem 
2.1: Nota global d'expedient ‘ 7,5: 15. Barem 2.2: Nota global d'expedient 
<7,5: 5. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Anàlisi bioinformàtica genòmica de poblacions de seqüències 
genòmiques: 30.  Barem 2: Anàlisi bioinformàtica genòmica: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb el perfil de la plaça en graus i 
màsters universitaris, 30. Barem 2: Experiencia docent en graus i màsters 
universitaris, 15. Barem 3: altres, 0.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Criteris i barems de selecció 
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Plaça B21A1234 - Professor Associat nivell 3 3hores - Genètica - Genètica 
molecular - Departament de Genètica i de Microbiologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat relacionat amb la genòmica i genètica molecular, 30. 
Barem 2: Doctorat en qualsevol altre àmbit, 10. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Experiencia postdoctoral major a 5 anys en l'àmbit de la plaça: 30. 
Barem 2: Experiencia postdoctoral inferior a 5 anys en l'àmbit de la plaça, 
15. Barem 3: Experiencia postdoctoral en un àmbit diferent al de la plaça, 
5.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb genòmica i genética en graus 
i màsters universitaris, 30. Barem 2: Experiencia docent en graus o màsters 
universitaris, 10. Barem 3: altres, 0.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1235 - Professor Associat nivell 3 1hora - Bioinformàtica - Genètica 
de poblacions - Departament de Genètica i de Microbiologia - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat relacionat amb la temàtica de la plaça, 30. Barem 2: 
Doctorat en qualsevol altre àmbit, 10. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Experiencia postdoctoral major a 5 anys en l'àmbit de la plaça: 30. 
Barem 2: Experiencia postdoctoral inferior a 5 anys en l'àmbit de la plaça, 
20. Barem 3: Experiencia postdoctoral en un àmbit diferent al de la plaça, 
10.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb el perfil de la plaça en graus i 
màsters universitaris, 30. Barem 2: Experiencia docent en graus i màsters 
universitaris, 15. Barem 3: altres, 0.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1236 - Professor Associat nivell 3 1hora - Bioinformàtica - Genòmica - 
Departament de Genètica i de Microbiologia - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
30 

Barem 1: Doctorat relacionat amb la temàtica de la plaça, 30. Barem 2: 
Doctorat en qualsevol altre àmbit, 10. 

Experiència professional 
30 

Barem 1: Experiencia postdoctoral major a 5 anys en l'àmbit de la plaça: 30. 
Barem 2: Experiencia postdoctoral inferior a 5 anys en l'àmbit de la plaça, 
20. Barem 3: Experiencia postdoctoral en un àmbit diferent al de la plaça, 
10.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Barem 1: experiencia docent relacionada amb el perfil de la plaça en graus i 
màsters universitaris, 30. Barem 2: Experiencia docent en graus i màsters 
universitaris, 15. Barem 3: altres, 0.. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Barem 1: Coneixement de llengua anglesa nivell B2 o superior, 10. Barem 2: 
Sense coneixement de llengua anglesa o nivell B1 o inferior, 0.. 

  

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0646 - Professor Associat nivell 3 1hora - Globalització i Génere - 
Departament de Geografia - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0647 - Professor Associat nivell 3 1hora - Sistemes d'Informació 
Geogràfica (ArcGis, Miramon i QGis) - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0648 - Professor Associat nivell 3 2hores - Polítiques urbanes: 
transport - Departament de Geografia - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0652 - Professor Associat nivell 3 3hores - Sistemes d'Informació 
Geogràfica (ArcGis, Miramon i QGis) - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0653 - Professor Associat nivell 3 3hores - Sistemes d'Informació 
Geogràfica (ArcGis, Miramon i QGis) - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0654 - Professor Associat nivell 3 3hores - Sistemes d'Informació 
Geogràfica (ArcGis, Miramon i QGis) - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0655 - Professor Associat nivell 3 3hores - Sistemes d'Informació 
Geogràfica i Teledetecció (ArcGis, Miramon i QGis) - Departament de 
Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

303 

Plaça B21A0656 - Professor Associat nivell 3 3hores - Sistemes de navegació i 
observació de la Terra / Gestió de productes de geoinformació / Innovació 
i Smart cities - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

304 

Plaça B21A0657 - Professor Associat nivell 3 3hores - Planificació territorial - 
Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

305 

Plaça B21A0659 - Professor Associat nivell 3 3hores - Medi ambient i societat 
(en anglès) - Departament de Geografia - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

306 

Plaça B21A0660 - Professor Associat nivell 3 4hores - Tècniques de 
representació i disseny territorial - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0661 - Professor Associat nivell 3 4hores - Geoserveis, Tècniques de 
programació - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0662 - Professor Associat nivell 3 4hores - Canvi global, Anàlisi i 
Gestió d'Espais Naturals, Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social - 
Departament de Geografia - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

309 

Plaça B21A0663 - Professor Associat nivell 3 6hores - Sistemes d'Informació 
Geogràfica (ArcGis, Miramon i QGis) - Departament de Geografia - Segon 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

310 

Plaça B21A0664 - Professor Associat nivell 3 6hores - Sistemes d'Informació 
Geogràfica (ArcGis, Miramon i QGis) - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0665 - Professor Associat nivell 3 6hores - Sistemes d'Informació 
Geogràfica (ArcGis, Miramon i QGis) - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0666 - Professor Associat nivell 3 6hores - Visions geogràfiques del 
món / Mirem el món / Educació - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0667 - Professor Associat nivell 3 6hores - Visions geogràfiques del 
món / Mirem el món / Educació - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

314 

Plaça B21A0668 - Professor Associat nivell 3 6hores - Geografia d'Àsia i Gestió 
de l'Aigua, l'Energia i el Territori - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

315 

Plaça B21A0669 - Professor Associat nivell 3 6hores - Biodiversitat i Hàbitats - 
Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

316 

Plaça I0004268 - Professor Associat nivell 3 2hores - Lloc, Societat i Cultura / 
Mètodes Qualitatius i Treball de Camp - Departament de Geografia - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

317 

Plaça S21AL001 - Professor Associat nivell 3 3hores - Polítiques urbanes: 
habitatge - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

318 

Plaça S21AL002 - Professor Associat nivell 3 2hores - Visions geogràfiques del 
món / Mirem el món / Educació - Departament de Geografia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o 
altres matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

319 

Plaça B21A0737 - Professor Associat nivell 3 2hores - Geodinàmica externa - 
Departament de Geologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx C2/114 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Barem 1. Valoració numèrica de l'adequació de l'expedient al perfil de la 
plaça : 15 punts. 

Experiència professional 
25 

Barem 1. Valoració numèrica de l'adequació de l'experiència professional al 
perfil de la plaça : 25 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Barem 1. Valoració de la docència realitzada en relació al perfil de la plaça : 
25 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem 1. Certificació del coneixement de la llengua anglesa: 3 punts. Barem 
2: Certificació del coneixement d'altres llengues estrangeres d'utilitat 
científica: 2 punts. 

Adequació a les 
necessitats del 
departament 
30 

Barem 1. Valoració del currículum del candidat d'acord amb les necessitats 
d'ensenyament i investigació del departament: 30 punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

320 

Plaça B21A0738 - Professor Associat nivell 3 2hores - Paleontologia - 
Departament de Geologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
15 

Títol de Màster: 5 punts. Títol de Doctor: 10 punts. 

Experiència professional 
25 

5 punts per cada any d’experiència professional/investigadora. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Assignatures impartides similars a les quines té assignades la Unitat de 
Paleontologia en estudis de Màster i Grau.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès: 3 punts.  Català: 1 punt. Castellà: 1 punt. 

Adequació a les 
necessitats del 
departament 
30 

Fins a 15 punts: Haver impartit classes en una Grau de Geología o Ciències 
de la Terra.Fins a 15 punts: Potencial d’incorporació a la Recerca en 
Paleontologia. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

321 

Plaça B21A0739 - Professor Associat nivell 3 5hores - Estratigrafia - 
Departament de Geologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
15 

Títol de Màster: 5 punts. Títol de Doctor: 10 punts. 

Experiència professional 
25 

2 punts per cada any d’experiència professional/investigadora. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

2 punts per cada any d’experiència docent en el perfil de la plaça. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès: 2 punts. Català: 1 punt. Castellà: 1 punt.  Altres: 1 punt. 

Adequació a les 
necessitats del 
departament 
30 

2 punts per assignatura impartida que sigui comparable a les quines 
imparteix la Unitat d’Estratigrafia.. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

322 

Plaça B21A0740 - Professor Associat nivell 3 3hores - Paleontologia - 
Departament de Geologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
15 

Títol de Màster: 5 punts. Títol de Doctor: 10 punts. 

Experiència professional 
25 

5 punts per cada any d’experiència professional/investigadora. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Assignatures impartides similars a les quines té assignades la Unitat de 
Paleontologia en estudis de Màster i Grau.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès: 3 punts.  Català: 1 punt. Castellà: 1 punt. 

Adequació a les 
necessitats del 
departament 
30 

Fins a 15 punts: Haver impartit classes en una Grau de Geología o Ciències 
de la Terra. Fins a 15 punts: Potencial d’incorporació a la Recerca en 
Paleontologia. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0741 - Professor Associat nivell 3 5hores - Geodinàmica interna - 
Departament de Geologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra (Cerdanyola del V.) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Valoració numèrica i de l’adequació de l’expedient acadèmic al perfil de la 
plaça. 

Experiència professional 
25 

Valoració i adequació de l’experiència professional al perfil de la plaça. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Valoració de la docència realitzada en relació al perfil de la plaça. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Certificació de coneixements de llengües estrangeres d’utilitat científica. 

Adequació a les 
necessitats del 
departament 
30 

Valoració del currículum de la persona candidata d’acord amb les necessites 
en docència i recerca del departament. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0742 - Professor Associat nivell 3 6hores - Geodinàmica interna - 
Departament de Geologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra (Cerdanyola del V.) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Valoració numèrica i de l’adequació de l’expedient acadèmic al perfil de la 
plaça. 

Experiència professional 
25 

Valoració i adequació de l’experiència professional al perfil de la plaça. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Valoració de la docència realitzada en relació al perfil de la plaça. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Certificació de coneixements de llengües estrangeres d’utilitat científica. 

Adequació a les 
necessitats del 
departament 
30 

Valoració del currículum de la persona candidata d’acord amb les necessites 
en docència i recerca del departament. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0743 - Professor Associat nivell 3 4hores - Geodinàmica interna - 
Departament de Geologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra (Cerdanyola del V.) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Valoració numèrica i de l’adequació de l’expedient acadèmic al perfil de la 
plaça. 

Experiència professional 
25 

Valoració i adequació de l’experiència professional al perfil de la plaça. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Valoració de la docència realitzada en relació al perfil de la plaça. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Certificació de coneixements de llengües estrangeres d’utilitat científica. 

Adequació a les 
necessitats del 
departament 
30 

Valoració del currículum de la persona candidata d’acord amb les necessites 
en docència i recerca del departament. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0756 - Professor Associat nivell 3 3hores - Geodinàmica interna - 
Departament de Geologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra (Cerdanyola del V.) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Valoració numèrica i de l’adequació de l’expedient acadèmic al perfil de la 
plaça. 

Experiència professional 
25 

Valoració i adequació de l’experiència professional al perfil de la plaça. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Valoració de la docència realitzada en relació al perfil de la plaça. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Certificació de coneixements de llengües estrangeres d’utilitat científica. 

Adequació a les 
necessitats del 
departament 
30 

Valoració del currículum de la persona candidata d’acord amb les necessites 
en docència i recerca del departament. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0757 - Professor Associat nivell 3 5hores - Petrologia i Geoquímica - 
Departament de Geologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc Seminari de Geotectònica, Mineralogia i Petrologia C2-014 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Barem Valoració numèrica i de l’adequació de l’expedient acadèmic al perfil 
de la plaça. 

Experiència professional 
25 

Barem Valoració i adequació de l’experiència professional al perfil de la 
plaça. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Barem Valoració de la docència realitzada en relació al perfil de la plaça. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem Certificació de coneixements de llengües estrangeres d’utilitat 
científica. 

Adequació a les 
necessitats del 
departament 
30 

Barem Valoració del currículum de la persona candidata d’acord amb les 
necessites en docència i recerca del departament. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0758 - Professor Associat nivell 3 5hores - Petrologia i Geoquímica - 
Departament de Geologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc Seminari de Geotectònica, Mineralogia i Petrologia C2-014 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Barem Valoració numèrica i de l’adequació de l’expedient acadèmic al perfil 
de la plaça. 

Experiència professional 
25 

Barem Valoració i adequació de l’experiència professional al perfil de la 
plaça. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Barem Valoració de la docència realitzada en relació al perfil de la plaça. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem Certificació de coneixements de llengües estrangeres d’utilitat 
científica. 

Adequació a les 
necessitats del 
departament 
30 

Barem Valoració del currículum de la persona candidata d’acord amb les 
necessites en docència i recerca del departament. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A0999 - Professor Associat nivell 3 4hores - Paleontologia - 
Departament de Geologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
15 

Títol de Màster: 5 punts. Títol de Doctor: 10 punts. 

Experiència professional 
25 

5 punts per cada any d’experiència professional/investigadora. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Assignatures impartides similars a les quines té assignades la Unitat de 
Paleontologia en estudis de Màster i Grau.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès: 3 punts.  Català: 1 punt. Castellà: 1 punt. 

Adequació a les 
necessitats del 
departament 
30 

Fins a 15 punts: Haver impartit classes en una Grau de Geología o Ciències 
de la Terra. Fins a 15 punts: Potencial d’incorporació a la Recerca en 
Paleontologia. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1110 - Professor Associat nivell 3 6hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1112 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Segon 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1113 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Segon 
Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1114 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

334 

Plaça B21A1115 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1116 - Professor Associat nivell 3 5hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

336 

Plaça B21A1117 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1118 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1119 - Professor Associat nivell 3 4hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça B21A1120 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

340 

Plaça B21A1121 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

341 

Plaça B21A1122 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

342 

Plaça B21A1123 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

343 

Plaça B21A1124 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

344 

Plaça B21A1125 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

345 

Plaça B21A1126 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Es valorarà l'adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència professional 
20 

Es valorarà l'adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Es valorarà l'experiència docent en el perfil de la plaça: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de la 
plaça i experiència 
investigadora 
35 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 35. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

346 

Plaça B21A0227 - Professor Associat nivell 3 6hores - Medicina, cirurgia i 
reproducció de bòvids - Departament de Medicina i Cirurgia Animals - 
Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
5 

Expedient acadèmic en veterinària (5%). 

Experiència professional 
30 

Anys d'experiència com a veterinari/a de boví (30%). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
15 

Experiència docent en el perfil de la plaça (15%). 

Coneixement d'idiomes 
3 

Principalment anglès i francès. 

Recerca fins 15 punts, 
Formació fins 30 punts, 
Informàtica, membres 
d'associacions, beques, 
patents fins 2 punts. 
47 

Recerca fins 15 punts, Formació fins 30 punts, Informàtica, membres 
d'associacions, beques, patents fins 2 punts (47%). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

347 

Plaça B21A1170 - Professor Associat nivell 3 3hores - Periodisme Cultural - 
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

En línia 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o llicenciatura en Periodisme o equivalent: 6 / màster relacionat 
específicament amb el perfil: 6 / màster afí: 3 / doctorat relacionat 
específicament amb el perfil: 6 / doctorat afí: 3 / altres: 2. 

Experiència professional 
30 

Experiència relacionada específicament amb el perfil: 3 per any / 
experiència afí: 1 per any. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Responsable d'assignatura específica del perfil: 5 per any / docència de 
seminari d'assignatura específica del perfil: 3 per any / responsable 
d'assignatura afí: 2 per any/ docència de seminari d'assignatura afí: 1 per 
any. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini del català (puntuació màxima si s'acredita): 4 / domini del castellà 
(puntuació màxima si s'acredita): 4 / altres: 2. 

Investigació i 
Transferència 
10 

Activitats de transferència relacionades amb el perfil: 5 / publicacions: 3 / 
altres: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

348 

Plaça B21A1171 - Professor Associat nivell 3 4hores - Escriptura Periodística II / 
Gèneres Periodístics d'Opinió - Departament de Mitjans, Comunicació i 
Cultura - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

En línia 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o llicenciatura en Periodisme o equivalent: 6 / màster relacionat 
específicament amb el perfil: 6 / màster afí: 3 / doctorat relacionat 
específicament amb el perfil: 6 / doctorat afí: 3 / altres: 2. 

Experiència professional 
30 

Experiència relacionada específicament amb el perfil: 3 per any / 
experiència afí: 1 per any. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Responsable d'assignatura específica del perfil: 5 per any / docència de 
seminari d'assignatura específica del perfil: 3 per any / responsable 
d'assignatura afí: 2 per any/ docència de seminari d'assignatura afí: 1 per 
any. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini del català (puntuació màxima si s'acredita): 4 / domini del castellà 
(puntuació màxima si s'acredita): 4 / altres: 2em. 

Investigació i 
Transferència 
10 

Activitats de transferència relacionades amb el perfil: 5 / publicacions: 3 / 
altres: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

349 

Plaça B21A1172 - Professor Associat nivell 3 4hores - Estructura de la 
Comunicació - Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

En línia 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o llicenciatura en Periodisme o Comunicació o equivalent: 6 / màster 
relacionat específicament amb el perfil: 6 / màster afí: 3 / doctorat 
relacionat específicament amb el perfil: 6 / doctorat afí: 3 / altres: 2. 

Experiència professional 
30 

Experiència relacionada específicament amb el perfil: 3 per any / 
experiència afí: 1 per any. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Responsable d'assignatura específica del perfil: 5 per any / docència de 
seminari d'assignatura específica del perfil: 3 per any / responsable 
d'assignatura afí: 2 per any/ docència de seminari d'assignatura afí: 1 per 
any. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Català: 3 / Castellà: 3 / altres: 4. 

Investigació i 
Transferència 
10 

Publicacions: 5 / participació a projectes de recerca: 3 / altres: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

350 

Plaça B21A1173 - Professor Associat nivell 3 4hores - Teories de la Comunicació 
/ Comunicació política, democràcia i opinió pública - Departament de 
Mitjans, Comunicació i Cultura - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

En línia 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau o llicenciatura en Periodisme o Comunicació o equivalent: 6 / màster 
relacionat específicament amb el perfil: 6 / màster afí: 3 / doctorat 
relacionat específicament amb el perfil: 6 / doctorat afí: 3 / altres: 2. 

Experiència professional 
30 

Experiència relacionada específicament amb el perfil: 3 per any / 
experiència afí: 1 per any. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

Responsable d'assignatura específica del perfil: 5 per any / docència de 
seminari d'assignatura específica del perfil: 3 per any / responsable 
d'assignatura afí: 2 per any/ docència de seminari d'assignatura afí: 1 per 
any. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Català: 3 / Castellà: 3 / altres: 4. 

Investigació i 
Transferència 
10 

Publicacions: 5 / participació a projectes de recerca: 3 / altres: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

351 

Plaça B21A1041 - Professor Associat nivell 3 2hores - 43664 Pràcticum Màster 
Formació Professorat Secundària / 44323 Didàctica de l'Orientació 
Educativa - Departament de Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

352 

Plaça B21A1042 - Professor Associat nivell 3 2hores - 42973 Pràcticum Màster 
Psicopedagogia / 101659 Estratègies didàctiques per a la formació de les 
persones adultes - Departament de Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

353 

Plaça B21A1043 - Professor Associat nivell 3 2hores - 42089 Formació 
psicopedagògica i social - Departament de Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1044 - Professor Associat nivell 3 3hores - 42973 Pràcticum Màster 
Psicopedagogia / 42975 Gestió i serveis psicopedagògics - Departament de 
Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1045 - Professor Associat nivell 3 3hores - 103686 Pràcticum I (Grau 
de Pedagogia) / 42089 Formació psicopedagògica i social - Departament 
de Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1046 - Professor Associat nivell 3 3hores - 102047 Treball de fi de 
grau (Grau Educació Primària) / 101644 Educació i Contextos educatius - 
Departament de Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1048 - Professor Associat nivell 3 3hores - 102067 Planificació, 
investigació i innovació / 103521 Models i estratègies de formació en les 
organitzacions - Departament de Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1049 - Professor Associat nivell 3 4hores - 43664 Pràcticum Màster 
Formació Professorat de Secundària / 44243 El lideratge / 42976 
Intervenció i assessorament psicopedagogic en educ. infantil i primària / 
42089 Formació psicopedagògica i social - Depa 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1050 - Professor Associat nivell 3 4hores - 102069 Context social i 
gestió escolar /101644 Educació i Contextos educatius - Departament de 
Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1053 - Professor Associat nivell 3 4hores - 100433 Pedagogia (Grau 
de Criminologia) / 100443 Avaluació de programes i polítiques públiques 
(Grau de Criminologia) - Departament de Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1054 - Professor Associat nivell 3 5hores - 103546 Treball de Fi de 
Grau / 101680 Pràcticum II / 101671 Acollida i inclusió de les persones 
immigrants / 100652 Gestió Cultural I - Departament de Pedagogia 
Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1055 - Professor Associat nivell 3 5hores - 102018 Treball de fi de 
grau (Grau Educació Infantil) / 102012 Els centres educatius en educació 
infantil - Departament de Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

363 

Plaça B21A1056 - Professor Associat nivell 3 5hores - 102047 Treball de fi de 
grau (Grau Educació Primària) / 103683 Comunicació i interacció educativa 
II - Departament de Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

364 

Plaça B21A1059 - Professor Associat nivell 3 6hores - 102012 Els centres 
educatius en educació infantil / 102000 Organització de l'espai escolar, 
materials i habilitats / 102009 L'activitat didàctica en el cicle de 0 a 3 - 
Departament de Pedagogia Aplicada - An 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1060 - Professor Associat nivell 3 6hores - 102068 Didàctica i 
desenvolupament curricular - Departament de Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1061 - Professor Associat nivell 3 6hores - 103702 Pràcticum III (Grau 
en Educació Primària) / 101628 Treball de fi de grau (Grau en Pedagogia) / 
44243 El lideratge / 101660 Avaluació de centres i professors / 101643 
Supervisió i inspecció educativa - 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1062 - Professor Associat nivell 3 6hores - 102047 Treball de Fi de 
Grau (Grau Educació Primària) / 103546 Treball de Fi de Grau (Grau 
Educació Social) / 102065 Pràcticum I (Grau Educació Primària) / 102069 
Context social i gestió escolar - Departamen 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Plaça B21A1063 - Professor Associat nivell 3 6hores - 102047 Treball de Fi de 
Grau (Grau Educació Primària) / 103683 Comunicació i interacció 
educativa II / 100433 Pedagogia (Grau de Criminologia) - Departament de 
Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

369 

Plaça B21A1068 - Professor Associat nivell 3 6hores - 101644 Educació i 
contextos educatiu / 101642 L'organització i els grups - Departament de 
Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Departament Pedagogia Aplicada 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Sumatori fins un màxim de 20 punts: PE+ES+PR+IN+PS (2 carreres en 
educació): 6 / PE+ES+ PR+IN+PS + afí (dues carreres: educació + altre afí): 4 
/ PE+ES+PR+IN+PS (1 carrera en educació): 3 / Carreres afins (sociologia, 
psicologia, antropologia): 1 / Màster àmbit educació: 8 / Màster àmbits 
afins (sociologia, psicologia, antropologia): 4 / Doctorat en CC. Educació: 10 
/ Doctorat àmbits afins (sociologia, psicologia, antropologia): 5. 

Experiència professional 
25 

Sumatori fins un màxim de 25 punts: En sector pedagògic vinculat a la 
plaça: 10 / En sector pedagògic sense vinculació a la plaça: 5 / Experiència 
acumulada inferior a 5 anys en sector pedagògic: 5 / Experiència acumulada 
superior a 6 anys en sector pedagògic: 10 / Formació permanent 
professional (Més de 100h acumulades): 8 / Formació permanent 
professional (Fins a 99h acumulades): 4 / Voluntariat i experiència en 
sectors afins: polític, associatiu + 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Sumatori fins un màxim de 40 punts: Mateixes assignatures plaça (totes): 15 
/ Mateixes assignatures plaça (no totes): 10 / Assignatures afins de la Unitat 
DIOE: 5 / Assignatures altres Àrees afins: 2 / Participació DIOE: 
col·laboracions docents puntuals DIOE: 3 / Participació DIOE: coordinació 
assignatures: 5 / Participació DIOE: projectes innovació: 5 / Participació 
DIOE: formació docència universitària: 5 / Enquestes satisfacció alumnat 
(3.5 a 4): 15 / Enquestes satisfacció alumnat (3 a 3.5): 10. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Sumatori fins un màxim de 5 punts: Anglès (C1 i C2): 4 / Anglès (B1 i B2): 2 / 
Formació específica docència en anglès: 2 / Altres llengües (B1, B2, C1, C2): 
2. 

Publicacions 
10 

Sumatori fins un màxim de 10 punts: Articles indexats (1.5 punt per article): 
10 / Articles NO indexats (0,5 punt per article): 5 / Llibres i capítols (1 punt 
per text): 10 / Assistència a Congressos (0,5 per assistència): 5 / 
Publicacions derivades de congressos (1 per publicació): 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

370 

Plaça B21A1071 - Professor Associat nivell 3 4hores - Grau de Criminologia 
100441 Prevenció de la delinqüència / Grau d'Educació Social 101680 
Pràcticum II /Grau d'Educació Social / 103546 Treball de Fi de Grau - 
Departament de Pedagogia Aplicada - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc Teams 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Titulació en educació (Una 6 - Dos o més 8): 8 / Títols afins: 2 / Màster 
(Educació 5 - Afí 3): 5 / Doctorat (Educació 5 - Afí 2): 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional amb vinculació a la plaça: 17 / Experiència de més 
de cinc anys vinculada a la plaça: 5 / Experiència professional en l'àmbit 
educatiu: 3. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència en la mateixa assignatura: 25 / Docència en altres assignatures de 
MIDE: 10 / Docència en altres àrees de coneixement afins: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Llengües oficials: 3 / Anglès: 1,5 / Altres: 0,5. 

Publicacions 
10 

Articles revistes àrea educació i afins: 3 / Llibres, capítols de llibre: 2 / 
Material docent: 3 / Publicacions derivades de congressos (Comunicacions, 
Ponències,...): 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

371 

Plaça B21A0841 - Professor Associat nivell 3 6hores - Bioinformàtica - 
Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia i Medicina Preventiva 
- Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 75 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència en Bioinformàtica, Grau i Màster: 40 / Docencia altres graus i 
Màster de ciencies: 20 / Docència altres:5. 

Experiència professional 
30 

Experiència en relació al tipus de la plaça convocada superior a 5 anys: 30 / 
Altres experiències: 10. 

Expedient acadèmic 
5 

Doctorado: 5 / Màster: 3 / Graduat:1. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català i/o castellà: 3 / Anglés: 2. 

Publicacions i altres 
mèrits científics 
20 

Publicacions i mèrits científics relacionats amb el perfil de la plaça: 20 / 
Publicacions i mèrits científics poc coincidents amb el perfil de la plaça: 7 / 
Publicacions de baix perfil científic: 3. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

372 

Plaça B21A0842 - Professor Associat nivell 3 6hores - Bioestadística - 
Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia i Medicina Preventiva 
- Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Per videoconferència 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 7 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Docència en Bioestadística de Medicina: 40 / Docència el altres graus de 
Ciències de la Salut: 20 / Docència altres: 5. 

Experiència professional 
30 

Experiència en relació al tipus de la plaça convocada superior a 5 anys: 30 / 
Altres experiències: 10. 

Expedient acadèmic 
5 

Doctorat: 5 / Màster: 3 / Graduat: 1. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català i/o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Publicacions i altres 
mèrits científics 
20 

Publicacions i mèrits científics relacionats amb el perfil de la plaça: 20 / 
Publicacions i mèrits científics poc coincidents amb el perfil de la plaça: 7 / 
Publicacions de baix perfil científic: 3. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

373 

Plaça B21A0637 - Professor Associat nivell 3 2hores - Màrqueting de la 
comunicació - Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació 
- Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala reunions Departament Periodisme 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Llicenciatura o Grau en Periodisme o Comunicació o Publicidat i RRPP: 15 / 
Màster: 7 / Doctorat: 6 / Altres titulacions: 2. 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en l'àmbit del periodisme i/o la publicitat i/o les 
RRPP: 20 / Experiència professional en feines de l'àmbit del perfil de la 
plaça: 15 / Altres mèrits professionals: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent adequada a la plaça: 20 / Altres mèrits docents: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini anglès: 3 / Altres idiomes (excepte català, espanyol i anglès): 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

374 

Plaça B21A0639 - Professor Associat nivell 3 3hores - Gestió de continguts i big 
data - Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació - 
Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala reunions Departament Periodisme 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Llicenciatura o Grau en Periodisme o Comunicació o Enginyeria informàtica: 
15 / Màster: 7 / Doctorat: 6 / Altres titulacions: 2. 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en l'àmbit del periodisme: 20 / Experiència 
professional en feines de l'àmbit del perfil de la plaça: 15 / Altres mèrits 
professionals: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent adequada a la plaça: 20 / Altres mèrits docents: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini anglès: 3 / Altres idiomes (excepte català, espanyol i anglès): 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

375 

Plaça B21A0640 - Professor Associat nivell 3 3hores - Gestió de continguts i big 
data - Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació - 
Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala reunions Departament Periodisme 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Llicenciatura o Grau en Periodisme o Comunicació o Enginyeria informàtica: 
15 / Màster: 7 / Doctorat: 6 / Altres titulacions: 2. 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en l'àmbit del periodisme: 20 / Experiència 
professional en feines de l'àmbit del perfil de la plaça: 15 / Altres mèrits 
professionals: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent adequada a la plaça: 20 / Altres mèrits docents: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini anglès: 3 / Altres idiomes (excepte català, espanyol i anglès): 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

376 

Plaça B21A0641 - Professor Associat nivell 3 3hores - Comunicació 
organitzacional i corporativa - Departament de Periodisme i de Ciències de 
la Comunicació - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala reunions Departament Periodisme 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Llicenciatura o Grau en Periodisme o Comunicació o Publicitat i RRPP: 15 / 
Màster: 7 / Doctorat: 6 / Altres titulacions: 2. 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en l'àmbit del periodisme i/o la publicitat i/o les 
RRPP: 20 / Experiència professional en feines de l'àmbit del perfil de la 
plaça: 15 / Altres mèrits professionals: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent adequada a la plaça: 20 / Altres mèrits docents: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini anglès: 3 / Altres idiomes (excepte català, espanyol i anglès): 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

377 

Plaça B21A0642 - Professor Associat nivell 3 3hores - Gestió de la comunicació - 
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala reunions Departament Periodisme 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Llicenciatura o Grau en Periodisme o Comunicació o Publicitat i RRPP: 15 / 
Màster: 7 / Doctorat: 6 / Altres titulacions: 2. 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en l'àmbit del periodisme i/o la publicitat i/o les 
RRPP: 20 / Experiència professional en feines de l'àmbit del perfil de la 
plaça: 15 / Altres mèrits professionals: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent adequada a la plaça: 20 / Altres mèrits docents: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini anglès: 3 / Altres idiomes (excepte català, espanyol i anglès): 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

378 

Plaça B21A0643 - Professor Associat nivell 3 3hores - Gestió de continguts i big 
data - Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala reunions Departament Periodisme 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Llicenciatura o Grau en Periodisme o Comunicació o Enginyeria informàtica: 
15 / Màster: 7 / Doctorat: 6 / Altres titulacions: 2. 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en l'àmbit del periodisme: 20 / Experiència 
professional en feines de l'àmbit del perfil de la plaça: 15 / Altres mèrits 
professionals: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent adequada a la plaça: 20 / Altres mèrits docents: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini anglès: 3 / Altres idiomes (excepte català, espanyol i anglès): 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

379 

Plaça B21A0644 - Professor Associat nivell 3 3hores - Innovació en periodisme 
digital - Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala reunions Departament Periodisme 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
30 

Llicenciatura o Grau en Periodisme o Comunicació: 15 / Màster: 7 / 
Doctorat: 6 / Altres titulacions: 2. 

Experiència professional 
40 

Experiència professional en l'àmbit del periodisme: 20 / Experiència 
professional en feines de l'àmbit del perfil de la plaça: 15 / Altres mèrits 
professionals: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent adequada a la plaça: 20 / Altres mèrits docents: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini anglès: 3 / Altres idiomes (excepte català, espanyol i anglès): 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

380 

Plaça B21A0203 - Professor Associat nivell 3 2hores - Llenguatges sonors - 
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 
- Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

ON LINE 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 8 

Expedient acadèmic 
15 

Barem 1. Llicenciatura o Grau en Comunicació: 10 punts / Barem 2. Màsters 
o postgraus o doctorat àrea especialització: 5 punts . 

Experiència professional 
45 

Barem 1. Experiència professional dins àrea dels llenguatges sonors. Fins a 5 
anys = 20 punts. 5 a 10 anys = 30 punts. Més de 10 anys = 40 punts / Barem 
2. Experiència professional dins àrees afins = Màxim 5 punts . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Barem 1. Experiència docent universitària en el perfil de la plaça 1-5 anys = 
10 punts.  6-10 anys = 15 punts. Barem 2. Experiència docent no 
universitària = fins a un màxim de 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Barem 1. Anglès = 3 punts / Barem 2. D'altres idiomes = 2 punts. 

Altres mèrits 
10 

Barem 1: Publicacions científiques: 5 punts / Barem 2: Publicacions dins de 
l’àmbit professional: fins a un màxim de 3 punts / Barem 3: Premis i 
reconeixements professionals: fins un màxim de 2 punts.. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

381 

Plaça B21A0204 - Professor Associat nivell 3 2hores - Planificació de Mitjans - 
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 
- Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Direcció Departament Publicitat, RR.PP. i Comunicació Audiovisual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Llicenciatura/Grau en Publicitat i Relacions Públiques (10 punts). Màster en 
Publicitat i Relacions Públiques o altres àmbits afins al perfil de la plaça ( 
fins a 3 punts). Doctorat en Publicitat i Relacions Públiques o altres àmbits 
afins al perfil de la plaça ( fins a 1 punt). Altres titulacions (fins a 1 punt).. 

Experiència professional 
45 

Experiència professional en l'àmbit de la Publicitat i les Relacions Públiques 
(4 punts per any fins un màxim de 20 punts). Experiència professional 
vinculada al perfil de la plaça (4 punts per any fins un màxim de 20 punts). 
Altres mèrits professionals (fins a 5 punts).. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (4 punts per any fins un 
màxim de 20 punts). Altres experiències docents (fins a 5 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès (3 punts). altres idiomes (no català o castellà) (1 punt per idioma, 
màxim 2 punts).. 

Altres mèrits 
10 

Altres mèrits (cursos, congressos, conferències, premis, etc.) Fins a 1 punt 
per mèrit, màxim 10 punts.. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

382 

Plaça B21A0205 - Professor Associat nivell 3 2hores - Màrqueting emergent - 
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 
- Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Dep. Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, UAB 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Llicenciatura/Grau en Publicitat i Relacions Públiques (10 punts). Màster en 
Publicitat i Relacions Públiques, Màrqueting o altres àmbits afins al perfil de 
la plaça (3 punts). Doctorat en Publicitat i Relacions Públiques, Màrqueting 
o altres àmbits afins al perfil de la plaça (1 punt). Altres titulacions (1 punt). 

Experiència professional 
45 

Experiència professional en l'àmbit de la Publicitat i les Relacions Públiques 
(4 punts per any fins un màxim de 20 punts). Experiència professional 
vinculada al perfil de la plaça (4 punts per any fins un màxim de 20 punts). 
Altres mèrits professionals (fins a 5 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (4 punts per any fins un 
màxim de 20 punts). Altres experiències docents (fins a 5 punts). . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès (3 punts, mínim B2). altres idiomes (no català o castellà) (1 punt per 
idioma, màxim 2 punts).. 

Altres mèrits 
10 

Altres mèrits (cursos, congressos, conferències, premis, etc.) (fins a 1 punt 
per mèrit, màxim 10 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

383 

Plaça B21A1391 - Professor Associat nivell 3 2hores - Locució i presentació - 
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 
- Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Direcció Departament Publicitat, RR.PP. i Comunicació Audiovisual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
15 

Llicenciatura/Grau en Periodisme o Comunicació Audiovisual (10 punts). 
Màster en Periodisme, Comunicació Audiovisual o altres àmbits afins al 
perfil de la plaça (fins a 3 punts). Doctorat en Periodisme, Comunicació 
Audiovisual o altres àmbits afins al perfil de la plaça ( fins a 1 punt). Altres 
titulacions (fins a 1 punt).. 

Experiència professional 
45 

Experiència professional en l'àmbit del Periodismes i/o la Comunicació 
Audiovisual (4 punts per any fins un màxim de 20 punts). Experiència 
professional vinculada al perfil de la plaça (4 punts per any fins un màxim de 
20 punts). Altres mèrits professionals (fins a 5 punts).. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça (4 punts per any fins un 
màxim de 20 punts). Altres experiències docents (fins a 5 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès (3 punts). altres idiomes (no català o castellà) (1 punt per idioma, 
màxim 2 punts).. 

Altres mèrits 
10 

Altres mèrits (cursos, congressos, conferències, premis, etc.) Fins a 1 punt 
per mèrit, màxim 10 punts.. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

384 

Plaça B21A1360 - Professor Associat nivell 3 3hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

385 

Plaça B21A1361 - Professor Associat nivell 3 3hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 

  

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

386 

Plaça B21A1363 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

387 

Plaça B21A1364 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

388 

Plaça B21A1365 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

389 

Plaça B21A1367 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

390 

Plaça B21A1368 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

391 

Plaça B21A1369 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

392 

Plaça B21A1371 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

393 

Plaça B21A1372 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

394 

Plaça B21A1373 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

395 

Plaça B21A1374 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

396 

Plaça B21A1375 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

397 

Plaça B21A1376 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

398 

Plaça B21A1377 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

399 

Plaça B21A1378 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

400 

Plaça B21A1379 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química orgànica - 
Departament de Química - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça que s’ofereix (20 punts). 

Experiència professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, 
col·laboracions d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i 
contribucions a congressos. Adequació dels coneixements adquirits per 
ocupar la plaça que s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació 
de la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte 
el perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

401 

Plaça B21A0232 - Professor Associat nivell 3 3hores - Clínica d'aus - 
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió Teams 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Titulació de Grau o equivalent en Veterinària: 10 punts. Especialització dels 
estudis al perfil de la plaça: fins a 5 punts. 

Experiència professional 
50 

Experiència superior a 3 anys en relació al perfil: fins a 50 punts. Experiència 
inferior a 3 anys en relació al perfil : fins a 10 punts. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
25 

activitats reglades oficials: fins a 20 punts. activitats de divulgació i/o 
recolzament docent: fins a 5 punts. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Català i/o castellà fluid: fins a 7 punts. Anglès, acreditació nivell B1 o estudis 
amb un 10% en anglès: fins a 3 punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

402 

Plaça B21A0340 - Professor Associat nivell 3 4hores - Bases sociopolítiques de 
l'Educació - Departament de Sociologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Tenir títol de màster: 5 / Tenir títol de doctor: 5. 

Experiència professional 
40 

Experiència mínima de tres anys en institucions educatives formals i no 
formals: 30 / Experiència mínima de dos anys en gestió d'institucions 
educatives: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència a l'assignatura Bases Sociopolítiques de l'Educació: 30 / 
Experiència a d'altres assignatures de l'àrea de sociologia de l'educació: 10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Acreditació B2 d'anglès: 5 / Acreditació B2 d'un altre idioma estranger: 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

403 

Plaça B21A0341 - Professor Associat nivell 3 4hores - Seguretat i salut laboral - 
Departament de Sociologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Reunió virtual 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
10 

Graduació Ciències Socials i afins: 6 / Postgraus: 2 / Doctorat: 2. 

Experiència professional 
40 

Vinculada a perfil plaça: 30 / Publicacions derivades: 10 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

En el perfil de la plaça: 30 / En altres perfils: 10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès: 6 / Altres idiomes: 4 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

404 

Plaça B21A0344 - Professor Associat nivell 3 5hores - Sociologia de la empresa - 
Polítiques d'igualtat a la UE - Departament de Sociologia - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Reunió virtual 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
10 

Graduació Ciències Socials i afins: 6 / Postgraus: 2 / Doctorat: 2. 

Experiència professional 
40 

Vinculada a perfil plaça: 30 / Publicacions derivades: 10 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

En el perfil de la plaça: 30 / En altres perfils: 10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès: 6 / Altres idiomes: 4 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

405 

Plaça B21A0345 - Professor Associat nivell 3 3hores - Model social europeu, 
Estat del benestar polítiques familiars - Departament de Sociologia - 
Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Reunió virtual 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
10 

Graduació Ciències Socials i afins: 6 / Postgraus: 2 / Doctorat: 2. 

Experiència professional 
40 

Vinculada a perfil plaça: 30 / Publicacions derivades: 10 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

En el perfil de la plaça: 30 / En altres perfils: 10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès: 6 / Altres idiomes: 4 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

406 

Plaça B21A0346 - Professor Associat nivell 3 3hores - Societat, família i escola - 
Departament de Sociologia - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Tenir títol de màster: 5 / Tenir títol de doctor: 5. 

Experiència professional 
40 

Experiència mínima de tres anys en projectes educatius, assessorament i 
intervenció en l’àmbit socioeducatiu: 30 / Experiència mínima de dos anys 
en gestió de projectes d’intervenció socioeducativa: 10 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència a l'assignatura Societat, família i escola: 30 / Experiència a 
d'altres assignatures de l'àrea de sociologia de l'educació: 10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Acreditació B2 d'anglès: 5 / Acreditació B2 d'un altre idioma estranger: 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

407 

Plaça B21A0347 - Professor Associat nivell 3 4hores - Gestió de projectes 
d’intervenció social - Departament de Sociologia - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Graduació ciències socials i afins: 6 / Postgraus: 2 / Doctorats: 2 . 

Experiència professional 
40 

Vinculada a perfil plaça: 30 / Publicacions derivades: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

En el perfil de la plaça: 30 / En d'altres perfils: 10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès: 6 / Altres idiomes: 4. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

408 

Plaça B21A0348 - Professor Associat nivell 3 4hores - Sociologia general - 
Departament de Sociologia - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Graduació ciències socials i afins: 6 / Postgraus: 2 / Doctorats: 2 . 

Experiència professional 
40 

Vinculada a perfil plaça: 30 / Publicacions derivades: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

En el perfil de la plaça: 30 / En d'altres perfils: 10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès: 6 / Altres idiomes: 4. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

409 

Plaça B21A0376 - Professor Associat nivell 3 3hores - Sociologia general - Grau 
Criminologia - Departament de Sociologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Graduació ciències socials i afins: 6/ Postgraus: 2/ Doctorats: 2 . 

Experiència professional 
40 

Vinculada a perfil plaça: 30/ Publicacions derivades: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

En el perfil de la plaça: 30/ En d'altres perfils: 10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès: 6/ Altres idiomes: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

410 

Plaça B21A1381 - Professor Associat nivell 3 4hores - Sociologia del Gènere - 
Departament de Sociologia - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Campus UAB 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Grau i/o Màster en Sociologia: 5 / Doctorat en Sociologia: 5. 

Experiència professional 
40 

Projectes de Recerca en el camp d'estudis de gènere: 20 / Projectes 
d'Intervenció en el camp d'estudis de Gènere: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

En la matèria "Sociologia del Gènere": 30 / en matèries afins: 10 punts. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès: 3 / Català: 3 / Castellà: 4. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

411 

Plaça B21A1382 - Professor Associat nivell 3 4hores - Estructura Social i 
Migracions - Departament de Sociologia - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Campus UAB 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Grau i/o Màster en Sociologia: 5 / Doctorat en Sociologia: 5. 

Experiència professional 
40 

Projectes de Recerca en el camp d'estudis d'estructura social i migracions: 
20 / Projectes d'Intervenció en el camp d'estudis d'estructura social i 
migracions: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

En la matèria "Estructura Social i Migracions": 30 / en matèries afins: 10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès: 3 / Català: 3 / Castellà: 4. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

412 

Plaça B21A1383 - Professor Associat nivell 3 5hores - Educació i contextos 
Educatius - Departament de Sociologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament de Sociologia 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic de grau: 5/ Expedient acadèmic de postgrau:5. 

Experiència professional 
40 

Projectes de rercerca aplicada en l'àmbit social i educatiu: 30 / 
Transferència de coneixement: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència docent en l'àrea de la plaça: 20 / Altra experiència docent: 15 / 
Innovació docent: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès:10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

413 

Plaça B21A1384 - Professor Associat nivell 3 5hores - Educació, polítiques 
educatives i desigualtats socials - Departament de Sociologia - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament de Sociologia 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic de grau: 5 / Expedient acadèmic de postgrau: 5. 

Experiència professional 
40 

Projectes de rercerca aplicada en l'àmbit social i educatiu:30 / Transferència 
de coneixement 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència docent en l'àrea de la plaça: 20 / Altra experiència docent 10 / 
Experiència docent en anglès 10. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'anglès:10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

414 

Plaça B21A0141 - Professor Associat nivell 3 3hores - Teoria i Pràctiques 
Contemporànies en Educació / Pràcticum - Departament de Teories de 
l'Educació i Pedagogia Social - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Ferran Ferré 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Màsters i postgraus en àmbits afins al perfil de la plaça: 10 / Màsters i 
postgraus en altres àmbits educatius: 7 / Altres premis i mèrits acadèmics 
vinculats a les titulacions del perfil de la plaça: 5 / Altres premis i mèrits 
acadèmics: 3. 

Experiència professional 
20 

En activitats professionals vinculades a les matèries pròpies de la plaça: 8 / 
En activitats professionals vinculades a les titulacions pròpies de la plaça: 8 
/ En activitats professionals vinculades a les matèries o titulacions afins a les 
de la plaça: 4. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Experiència docent en les matèries pròpies de la plaça: 15 / Experiència 
docent en les titulacions vinculades a les matèries de la plaça: 10 / 
Experiència docent en matèries afins a les pròpies de la plaça: 5 / 
Experiència docent en titulacions afins a les vinculades a les matèries de la 
plaça: 5 . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini de la llengua anglesa: 4 / Domini de la llengua catalana: 4 / Domini 
altres idiomes: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en investigacions en àmbits educatius afins al perfil de la plaça: 
3 / Publicacions relacionades amb les temàtiques relacionades amb el perfil 
de la plaça: 3 / Altres investigacions de l'àmbit educatiu: 2 / Altres 
publicacions de l'àmbit educatiu: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

415 

Plaça B21A0142 - Professor Associat nivell 3 3hores - Bases sociopolítiques de 
l'Educació / Pràcticum - Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia 
Social - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Ferran Ferré 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Màsters i postgraus en àmbits afins al perfil de la plaça: 10 / Màsters i 
postgraus en altres àmbits educatius: 7 / Altres premis i mèrits acadèmics 
vinculats a les titulacions del perfil de la plaça: 5 / Altres premis i mèrits 
acadèmics: 3. 

Experiència professional 
20 

En activitats professionals vinculades a les matèries pròpies de la plaça: 8 / 
En activitats professionals vinculades a les titulacions pròpies de la plaça: 8 
/ En activitats professionals vinculades a les matèries o titulacions afins a les 
de la plaça: 4. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Experiència docent en les matèries pròpies de la plaça: 15 / Experiència 
docent en les titulacions vinculades a les matèries de la plaça: 10 / 
Experiència docent en matèries afins a les pròpies de la plaça: 5 / 
Experiència docent en titulacions afins a les vinculades a les matèries de la 
plaça: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini de la llengua anglesa: 4 / Domini de la llengua catalana: 4 / Domini 
altres idiomes: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en investigacions en àmbits educatius afins al perfil de la plaça: 
3 / Publicacions relacionades amb les temàtiques relacionades amb el perfil 
de la plaça: 3 / Altres investigacions de l'àmbit educatiu: 2 / Altres 
publicacions de l'àmbit educatiu: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

416 

Plaça B21A0143 - Professor Associat nivell 3 3hores - Educació i cooperació per 
al desenvolupament. Educació en contextos de diversitat - Departament 
de Teories de l'Educació i Pedagogia Social - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Ferran Ferré 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Màsters i postgraus en àmbits afins al perfil de la plaça: 10 / Màsters i 
postgraus en altres àmbits educatius: 7 / Altres premis i mèrits acadèmics 
vinculats a les titulacions del perfil de la plaça: 5 / Altres premis i mèrits 
acadèmics: 3. 

Experiència professional 
20 

En activitats professionals vinculades a les matèries pròpies de la plaça: 8 / 
En activitats professionals vinculades a les titulacions pròpies de la plaça: 8 
/ En activitats professionals vinculades a les matèries o titulacions afins a les 
de la plaça: 4. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Experiència docent en les matèries pròpies de la plaça: 15 / Experiència 
docent en les titulacions vinculades a les matèries de la plaça: 10 / 
Experiència docent en matèries afins a les pròpies de la plaça: 5 / 
Experiència docent en titulacions afins a les vinculades a les matèries de la 
plaça: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini de la llengua anglesa: 4 / Domini de la llengua catalana: 4 / Domini 
altres idiomes: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en investigacions en àmbits educatius afins al perfil de la plaça: 
3 / Publicacions relacionades amb les temàtiques relacionades amb el perfil 
de la plaça: 3 / Altres investigacions de l'àmbit educatiu: 2 / Altres 
publicacions de l'àmbit educatiu: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

417 

Plaça B21A0144 - Professor Associat nivell 3 5hores - Comunicació i Interacció 
Educativa / Educació de persones adultes / Treball de fi de grau / TFM - 
Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Ferran Ferré 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Màsters i postgraus en àmbits afins al perfil de la plaça: 10 / Màsters i 
postgraus en altres àmbits educatius: 7 / Altres premis i mèrits acadèmics 
vinculats a les titulacions del perfil de la plaça: 5 / Altres premis i mèrits 
acadèmics: 3. 

Experiència professional 
20 

En activitats professionals vinculades a les matèries pròpies de la plaça: 8 / 
En activitats professionals vinculades a les titulacions pròpies de la plaça: 8 
/ En activitats professionals vinculades a les matèries o titulacions afins a les 
de la plaça: 4. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Experiència docent en les matèries pròpies de la plaça: 15 / Experiència 
docent en les titulacions vinculades a les matèries de la plaça: 10 / 
Experiència docent en matèries afins a les pròpies de la plaça: 5 / 
Experiència docent en titulacions afins a les vinculades a les matèries de la 
plaça: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini de la llengua anglesa: 4 / Domini de la llengua catalana: 4 / Domini 
altres idiomes: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en investigacions en àmbits educatius afins al perfil de la plaça: 
3 / Publicacions relacionades amb les temàtiques relacionades amb el perfil 
de la plaça: 3 / Altres investigacions de l'àmbit educatiu: 2 / Altres 
publicacions de l'àmbit educatiu: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

418 

Plaça B21A1240 - Professor Associat nivell 3 6hores - Educació i contextos 
educatius / Pràcticum / TFG - Departament de Teories de l'Educació i 
Pedagogia Social - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Ferran Ferré 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Màsters i postgraus en àmbits afins al perfil de la plaça: 10 / Màsters i 
postgraus en altres àmbits educatius: 7 / Altres premis i mèrits acadèmics 
vinculats a les titulacions del perfil de la plaça: 5 / Altres premis i mèrits 
acadèmics: 3. 

Experiència professional 
20 

En activitats professionals vinculades a les matèries pròpies de la plaça: 8 / 
En activitats professionals vinculades a les titulacions pròpies de la plaça: 8 
/ En activitats professionals vinculades a les matèries o titulacions afins a les 
de la plaça: 4. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Experiència docent en les matèries pròpies de la plaça: 15 / Experiència 
docent en les titulacions vinculades a les matèries de la plaça: 10 / 
Experiència docent en matèries afins a les pròpies de la plaça: 5 / 
Experiència docent en titulacions afins a les vinculades a les matèries de la 
plaça: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini de la llengua anglesa: 4 / Domini de la llengua catalana: 4 / Domini 
altres idiomes: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en investigacions en àmbits educatius afins al perfil de la plaça: 
3 / Publicacions relacionades amb les temàtiques relacionades amb el perfil 
de la plaça: 3 / Altres investigacions de l'àmbit educatiu: 2 / Altres 
publicacions de l'àmbit educatiu: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

419 

Plaça B21A1241 - Professor Associat nivell 3 6hores - Teories i pràctiques 
contemporànies en educació / Educació i contextos educatius / TFG / 
Pràcticum - Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Seminari Ferran Ferré 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Màsters i postgraus en àmbits afins al perfil de la plaça: 10 / Màsters i 
postgraus en altres àmbits educatius: 7 / Altres premis i mèrits acadèmics 
vinculats a les titulacions del perfil de la plaça: 5 / Altres premis i mèrits 
acadèmics: 3. 

Experiència professional 
20 

En activitats professionals vinculades a les matèries pròpies de la plaça: 8 / 
En activitats professionals vinculades a les titulacions pròpies de la plaça: 8 
/ En activitats professionals vinculades a les matèries o titulacions afins a les 
de la plaça: 4. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
35 

Experiència docent en les matèries pròpies de la plaça: 15 / Experiència 
docent en les titulacions vinculades a les matèries de la plaça: 10 / 
Experiència docent en matèries afins a les pròpies de la plaça: 5 / 
Experiència docent en titulacions afins a les vinculades a les matèries de la 
plaça: 5. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Domini de la llengua anglesa: 4 / Domini de la llengua catalana: 4 / Domini 
altres idiomes: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en investigacions en àmbits educatius afins al perfil de la plaça: 
3 / Publicacions relacionades amb les temàtiques relacionades amb el perfil 
de la plaça: 3 / Altres investigacions de l'àmbit educatiu: 2 / Altres 
publicacions de l'àmbit educatiu: 2. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

420 

Plaça B21A0867 - Professor Associat nivell 3 3hores - Comptabilitat de Costos - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

421 

Plaça B21A0868 - Professor Associat nivell 3 3hores - Anàlisi dels Estats 
Financers - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

422 

Plaça B21A0869 - Professor Associat nivell 3 3hores - Anàlisi dels Estats 
Financers - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

423 

Plaça B21A0870 - Professor Associat nivell 3 3hores - Anàlisi dels Estats 
Financers / Innovació Comptable - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

424 

Plaça B21A0871 - Professor Associat nivell 3 3hores - Auditoria / Política de 
Creixement de l'Empresa - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

425 

Plaça B21A0872 - Professor Associat nivell 3 3hores - Comptabilitat (Grau en 
Gestió Aeronàutica) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

426 

Plaça B21A0873 - Professor Associat nivell 3 3hores - Direcció Financera (Grau 
en Gestió Aeronàutica) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciat o graduat 5. Màster 3. Doctorat 2.. 

Experiència professional 
25 

Experiència en activitat financera 15. Experiència en altres activitats 10.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència a Finances 40. Cursos formació i innovació docents 10.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català 2. Castellà 2. Anglès 1.. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en congressos i publicacions professionals 5. Recerca 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

427 

Plaça B21A0874 - Professor Associat nivell 3 3hores - Introducció a la 
Comptabilitat - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

428 

Plaça B21A0875 - Professor Associat nivell 3 3hores - Introducció a la 
Comptabilitat - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

429 

Plaça B21A0876 - Professor Associat nivell 3 3hores - Seminari del Programa 
Universitat Empresa - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

430 

Plaça B21A0877 - Professor Associat nivell 3 3hores - Finances I - Departament 
d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciat o graduat 5. Màster 3. Doctorat 2.. 

Experiència professional 
25 

Experiència en activitat financera 15. Experiència en altres activitats 10.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència a Finances 40. Cursos formació i innovació docents 10.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català 2. Castellà 2. Anglès 1.. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en congressos i publicacions professionals 5. Recerca 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

431 

Plaça B21A0878 - Professor Associat nivell 3 3hores - Finances II - Departament 
d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciat o graduat 5. Màster 3. Doctorat 2.. 

Experiència professional 
25 

Experiència en activitat financera 15. Experiència en altres activitats 10.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència a Finances 40. Cursos formació i innovació docents 10.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català 2. Castellà 2. Anglès 1.. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en congressos i publicacions professionals 5. Recerca 5. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

432 

Plaça B21A0880 - Professor Associat nivell 3 3hores - Comptabilitat de Costos / 
Sistemes de Gestió de costos (Campus Sabadell) - Departament d'Empresa 
- Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sala de Juntes, Campus de Sabadell 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Doctor/a en una titulació relacionada amb la plaça: 10 / Màster en una 
titulació relacionada amb la plaça: 7 / Llicenciat/da en una titulació 
relacionada amb la plaça: 5 / Altres titulacions : 2 . 

Experiència professional 
25 

Més 10 anys en exercici professional relacionat amb la plaça: 25 / Entre 5 i 
10 anys: 15 / Menys de 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 / Entre 6 i 9 anys: 40 / Entre 3 i 5 anys: 25 / Entre 1 i 2 
anys: 15 / Menys d’1 any: 0. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement del Castellà, Català i Anglès C1: 5 / Coneixement del Castellà, 
Català i Anglès B2: 4 / Coneixement del Castellà, Català i Anglès B1: 3 / 
Coneixement del Castellà i Català: 2 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

4 o més publicacions: 10 / Entre 2 i 3 publicacions: 5 / 1 publicació: 2 / Cap 
publicació: 0 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

433 

Plaça B21A0881 - Professor Associat nivell 3 3hores - Compabilitat de societats i 
normatives comptables (Campus Sabadell) - Departament d'Empresa - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Doctor/a en una titulació relacionada amb la plaça: 10 / Màster en una 
titulació relacionada amb la plaça: 7 / Llicenciat/da en una titulació 
relacionada amb la plaça: 5 / Altres titulacions : 2 . 

Experiència professional 
25 

Més 10 anys en exercici professional relacionat amb la plaça: 25 / Entre 5 i 
10 anys: 15 / Menys de 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 / Entre 6 i 9 anys: 40 / Entre 3 i 5 anys: 25 / Entre 1 i 2 
anys: 15 / Menys d’1 any: 0. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement del Castellà, Català i Anglès C1: 5 / Coneixement del Castellà, 
Català i Anglès B2: 4 / Coneixement del Castellà, Català i Anglès B1: 3 / 
Coneixement del Castellà i Català: 2 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

4 o més publicacions: 10 / Entre 2 i 3 publicacions: 5 / 1 publicació: 2 / Cap 
publicació: 0 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

434 

Plaça B21A0882 - Professor Associat nivell 3 3hores - Comptabilitat Financera / 
Fiscalitat (Campus Bellaterra / Campus Sabadell) - Departament 
d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Doctor/a en una titulació relacionada amb la plaça: 10 / Màster en una 
titulació relacionada amb la plaça: 7 / Llicenciat/da en una titulació 
relacionada amb la plaça: 5 / Altres titulacions : 2 . 

Experiència professional 
25 

Més 10 anys en exercici professional relacionat amb la plaça: 25 / Entre 5 i 
10 anys: 15 / Menys de 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 / Entre 6 i 9 anys: 40 / Entre 3 i 5 anys: 25 / Entre 1 i 2 
anys: 15 / Menys d’1 any: 0. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement del Castellà, Català i Anglès C1: 5 / Coneixement del Castellà, 
Català i Anglès B2: 4 / Coneixement del Castellà, Català i Anglès B1: 3 / 
Coneixement del Castellà i Català: 2 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

4 o més publicacions: 10 / Entre 2 i 3 publicacions: 5 / 1 publicació: 2 / Cap 
publicació: 0 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

435 

Plaça B21A0883 - Professor Associat nivell 3 3hores - Comptabilitat i Fiscalitat 
(Campus Sabadell) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Doctor/a en una titulació relacionada amb la plaça: 10 / Màster en una 
titulació relacionada amb la plaça: 7 / Llicenciat/da en una titulació 
relacionada amb la plaça: 5 / Altres titulacions : 2 . 

Experiència professional 
25 

Més 10 anys en exercici professional relacionat amb la plaça: 25 / Entre 5 i 
10 anys: 15 / Menys de 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 / Entre 6 i 9 anys: 40 / Entre 3 i 5 anys: 25 / Entre 1 i 2 
anys: 15 / Menys d’1 any: 0. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement del Castellà, Català i Anglès C1: 5 / Coneixement del Castellà, 
Català i Anglès B2: 4 / Coneixement del Castellà, Català i Anglès B1: 3 / 
Coneixement del Castellà i Català: 2 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

4 o més publicacions: 10 / Entre 2 i 3 publicacions: 5 / 1 publicació: 2 / Cap 
publicació: 0 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

436 

Plaça B21A0884 - Professor Associat nivell 3 3hores - Comptabilitat Pública / 
Comptabilitat Bàsica (Campus Sabadell) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Doctor/a en una titulació relacionada amb la plaça: 10 / Màster en una 
titulació relacionada amb la plaça: 7 / Llicenciat/da en una titulació 
relacionada amb la plaça: 5 / Altres titulacions : 2 . 

Experiència professional 
25 

Més 10 anys en exercici professional relacionat amb la plaça: 25 / Entre 5 i 
10 anys: 15 / Menys de 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 / Entre 6 i 9 anys: 40 / Entre 3 i 5 anys: 25 / Entre 1 i 2 
anys: 15 / Menys d’1 any: 0. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement del Castellà, Català i Anglès C1: 5 / Coneixement del Castellà, 
Català i Anglès B2: 4 / Coneixement del Castellà, Català i Anglès B1: 3 / 
Coneixement del Castellà i Català: 2 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

4 o més publicacions: 10 / Entre 2 i 3 publicacions: 5 / 1 publicació: 2 / Cap 
publicació: 0 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

437 

Plaça B21A0885 - Professor Associat nivell 3 3hores - Fonaments d'Auditoria 
(Campus Sabadell) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Doctor/a en una titulació relacionada amb la plaça: 10 / Màster en una 
titulació relacionada amb la plaça: 7 / Llicenciat/da en una titulació 
relacionada amb la plaça: 5 / Altres titulacions : 2 . 

Experiència professional 
25 

Més 10 anys en exercici professional relacionat amb la plaça: 25 / Entre 5 i 
10 anys: 15 / Menys de 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 / Entre 6 i 9 anys: 40 / Entre 3 i 5 anys: 25 / Entre 1 i 2 
anys: 15 / Menys d’1 any: 0. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement del Castellà, Català i Anglès C1: 5 / Coneixement del Castellà, 
Català i Anglès B2: 4 / Coneixement del Castellà, Català i Anglès B1: 3 / 
Coneixement del Castellà i Català: 2 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

4 o més publicacions: 10 / Entre 2 i 3 publicacions: 5 / 1 publicació: 2 / Cap 
publicació: 0 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

438 

Plaça B21A0886 - Professor Associat nivell 3 3hores - Gestió asseguradora 
(Campus Sabadell) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Doctor/a en una titulació relacionada amb la plaça: 10 / Màster en una 
titulació relacionada amb la plaça: 7 / Llicenciat/da en una titulació 
relacionada amb la plaça: 5 / Altres titulacions : 2 . 

Experiència professional 
25 

Més 10 anys en exercici professional relacionat amb la plaça: 25 / Entre 5 i 
10 anys: 15 / Menys de 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 / Entre 6 i 9 anys: 40 / Entre 3 i 5 anys: 25 / Entre 1 i 2 
anys: 15 / Menys d’1 any: 0. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement del Castellà, Català i Anglès C1: 5 / Coneixement del Castellà, 
Català i Anglès B2: 4 / Coneixement del Castellà, Català i Anglès B1: 3 / 
Coneixement del Castellà i Català: 2 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

4 o més publicacions: 10 / Entre 2 i 3 publicacions: 5 / 1 publicació: 2 / Cap 
publicació: 0 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

439 

Plaça B21A0887 - Professor Associat nivell 3 3hores - Gestió bancària / Finances 
(Campus Sabadell) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Doctor/a en una titulació relacionada amb la plaça: 10 / Màster en una 
titulació relacionada amb la plaça: 7 / Llicenciat/da en una titulació 
relacionada amb la plaça: 5 / Altres titulacions : 2 . 

Experiència professional 
25 

Més 10 anys en exercici professional relacionat amb la plaça: 25 / Entre 5 i 
10 anys: 15 / Menys de 5 anys: 5. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 / Entre 6 i 9 anys: 40 / Entre 3 i 5 anys: 25 / Entre 1 i 2 
anys: 15 / Menys d’1 any: 0. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement del Castellà, Català i Anglès C1: 5 / Coneixement del Castellà, 
Català i Anglès B2: 4 / Coneixement del Castellà, Català i Anglès B1: 3 / 
Coneixement del Castellà i Català: 2 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

4 o més publicacions: 10 / Entre 2 i 3 publicacions: 5 / 1 publicació: 2 / Cap 
publicació: 0 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

440 

Plaça B21A0888 - Professor Associat nivell 3 2hores - Anàlisi dels Estats 
Financers / Innovació Comptable - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

441 

Plaça B21A0889 - Professor Associat nivell 3 2hores - Comptabilitat (Grau en 
Relacions Laborals) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

442 

Plaça B21A0890 - Professor Associat nivell 3 3hores - Comptabilitat de Costos - 
Departament d'Empresa - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

443 

Plaça B21A0891 - Professor Associat nivell 3 4hores - Anàlisi dels Estats 
Financers - Departament d'Empresa - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

444 

Plaça B21A0892 - Professor Associat nivell 3 5hores - Comptabilitat Pública - 
Departament d'Empresa - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

445 

Plaça B21A0893 - Professor Associat nivell 3 5hores - Anàlisi dels Estats 
Financers - Departament d'Empresa - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

446 

Plaça B21A0894 - Professor Associat nivell 3 2hores - Finances corporatives, 
polítiques, inversions i institucions financeres (docència en anglès) - 
Departament d'Empresa - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 21/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciat o graduat 5. Màster 3. Doctorat 2.. 

Experiència professional 
25 

Experiència en activitat financera 15. Experiència en altres activitats 10.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència a Finances 40. Cursos formació i innovació docents 10.. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès 5. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en congressos i publicacions professionals 5. Recerca 5. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

447 

Plaça B21A0902 - Professor Associat nivell 3 1hora - Gestió de la Seguretat dels 
Sistemes d'Informació - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

448 

Plaça B21A0903 - Professor Associat nivell 3 1hora - Gestió de la Seguretat dels 
Sistemes d'Informació - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

449 

Plaça B21A0904 - Professor Associat nivell 3 2hores - Projectes de 
desenvolupament de software corporatiu - Departament d'Empresa - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

450 

Plaça B21A0905 - Professor Associat nivell 3 2hores - Gestió i administració de 
les tecnologies de la informació - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

451 

Plaça B21A0906 - Professor Associat nivell 3 2hores - Introducció a l'e-business i 
l'e-governance - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

452 

Plaça B21A0907 - Professor Associat nivell 3 2hores - Economia de l'Empresa 
(Grau en Relacions Laborals) - Departament d'Empresa - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Empresa 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

3% Estudis de grau. 3% Estudis de postgrau. 4% Doctorat relacionats perfil 
la plaça. 

Experiència professional 
25 

15% relacionada amb el perfil de la plaça. 10% relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

25% en el perfil de la plaça. 15% en docència universitària. 10% altres nivells 
educatius. 

Coneixement d'idiomes 
5 

1% Coneixement anglès. 2% docència en anglès i 2% docència en català. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

5% en revistes acadèmiques. 5% altres activitats acadèmiques i publicacions 
professionals. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

453 

Plaça B21A0908 - Professor Associat nivell 3 2hores - Economia i Gestió 
d'Empresa - Departament d'Empresa - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Empresa 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

3% Estudis de grau. 3% Estudis de postgrau. 4% Doctorat relacionats perfil 
la plaça. 

Experiència professional 
25 

15% relacionada amb el perfil de la plaça. 10% relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

25% en el perfil de la plaça. 15% en docència universitària. 10% altres nivells 
educatius. 

Coneixement d'idiomes 
5 

1% Coneixement anglès. 2% docència en anglès i 2% docència en català. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

5% en revistes acadèmiques. 5% altres activitats acadèmiques i publicacions 
professionals. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

454 

Plaça B21A0909 - Professor Associat nivell 3 2hores - Sistemes d'Informació per 
a la Gestió - Departament d'Empresa - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic ‘ 10 punts: Titulació relacionada amb l’àmbit de la 
plaça: 10 / Altre titulació: 7 . 

Experiència professional 
25 

Experiència professional ‘ 25 punts: Més 2 anys en exercici professional a 
l’àmbit de la plaça: 25 / Entre 1 i 2 anys en exercici professional a l’àmbit de 
la plaça: 20 / Menys d’1 any en exercici professional a l’àmbit de la plaça: 15 
/ Altra experiència professional a l’àmbit de la gestió empresarial: 10 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent ‘ 50 punts: 2 anys o més a l’assignatura de la plaça: 50 / 
Entre 1 i 2 anys a l’assignatura de la plaça: 40 / Menys d’1 any a 
l’assignatura de la plaça: 25 / Altra experiència a l’assignatura de la plaça: 
10 / Altra experiència docent: 5 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement Idiomes ‘ 5 punts: Anglès C1 (IELTS 7.0 - 8.0) o superior: 5 / 
Anglès B2 (IELTS 5.5 - 6.5) : 4 / Anglès B1 (IELTS 4.0 - 5.0): 1 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Investigació i Publicacions ‘ 10 punts: Titulació de Doctor amb 3 
publicacions mínim: 10 / Titulació Doctor, menys 3 publicacions: 8 / Sense 
títol Doctor, però amb 3 publicacions o més: 5 / Amb alguna publicació però 
no doctor: 3 / Cap: 0 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

455 

Plaça B21A0911 - Professor Associat nivell 3 3hores - Direcció Estratègica II - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

456 

Plaça B21A0912 - Professor Associat nivell 3 3hores - Gestio Estratègica dels 
Recursos Humans - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

457 

Plaça B21A0913 - Professor Associat nivell 3 3hores - Funció i competències 
directives - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 
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Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

458 

Plaça B21A0914 - Professor Associat nivell 3 3hores - Organització d'Empreses / 
Estratègia d'Empresa - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 
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Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

459 

Plaça B21A0915 - Professor Associat nivell 3 3hores - Creació d'Empreses - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

460 

Plaça B21A0916 - Professor Associat nivell 3 3hores - Empresa Familiar - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

461 

Plaça B21A0917 - Professor Associat nivell 3 3hores - Direcció Estratègica I - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

462 

Plaça B21A0918 - Professor Associat nivell 3 3hores - Auditoria Sociolaboral I - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

463 

Plaça B21A0919 - Professor Associat nivell 3 3hores - Direcció Estratègica, 
Màrqueting i Política d'Empresa - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

464 

Plaça B21A0920 - Professor Associat nivell 3 3hores - Creació d'Empreses - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

465 

Plaça B21A0921 - Professor Associat nivell 3 3hores - Direcció Estratègica II 
(docència en anglès) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

466 

Plaça B21A0922 - Professor Associat nivell 3 3hores - Recursos Humans: 
aspectes econòmico-legals (Campus Sabadell) - Departament d'Empresa - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

467 

Plaça B21A0923 - Professor Associat nivell 3 3hores - Economia de l'Empresa - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Empresa 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

3% Estudis de grau. 3% Estudis de postgrau. 4% Doctorat relacionats perfil 
la plaça. 

Experiència professional 
25 

15% relacionada amb el perfil de la plaça. 10% relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

25% en el perfil de la plaça. 15% en docència universitària. 10% altres nivells 
educatius. 

Coneixement d'idiomes 
5 

1% Coneixement anglès. 2% docència en anglès i 2% docència en català. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

5% en revistes acadèmiques. 5% altres activitats acadèmiques i publicacions 
professionals. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

468 

Plaça B21A0924 - Professor Associat nivell 3 3hores - Organització i Gestió 
d'Empreses (ETSE) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Empresa 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

3% Estudis de grau. 3% Estudis de postgrau. 4% Doctorat relacionats perfil 
la plaça. 

Experiència professional 
25 

15% relacionada amb el perfil de la plaça. 10% relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

25% en el perfil de la plaça. 15% en docència universitària. 10% altres nivells 
educatius. 

Coneixement d'idiomes 
5 

1% Coneixement anglès. 2% docència en anglès i 2% docència en català. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

5% en revistes acadèmiques. 5% altres activitats acadèmiques i publicacions 
professionals. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

469 

Plaça B21A0925 - Professor Associat nivell 3 3hores - Economia de l'Empresa - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Empresa 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

3% Estudis de grau. 3% Estudis de postgrau. 4% Doctorat relacionats perfil 
la plaça. 

Experiència professional 
25 

15% relacionada amb el perfil de la plaça. 10% relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

25% en el perfil de la plaça. 15% en docència universitària. 10% altres nivells 
educatius. 

Coneixement d'idiomes 
5 

1% Coneixement anglès. 2% docència en anglès i 2% docència en català. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

5% en revistes acadèmiques. 5% altres activitats acadèmiques i publicacions 
professionals. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

470 

Plaça B21A0926 - Professor Associat nivell 3 3hores - Organització i Gestió 
d'Empreses (ETSE) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Empresa 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

3% Estudis de grau. 3% Estudis de postgrau. 4% Doctorat relacionats perfil 
la plaça. 

Experiència professional 
25 

15% relacionada amb el perfil de la plaça. 10% relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

25% en el perfil de la plaça. 15% en docència universitària. 10% altres nivells 
educatius. 

Coneixement d'idiomes 
5 

1% Coneixement anglès. 2% docència en anglès i 2% docència en català. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

5% en revistes acadèmiques. 5% altres activitats acadèmiques i publicacions 
professionals. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

471 

Plaça B21A0927 - Professor Associat nivell 3 3hores - Organització i Gestió 
d'Empreses (Grau en Enginyeria de Dades) - Departament d'Empresa - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Departament Empresa 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

3% Estudis de grau. 3% Estudis de postgrau. 4% Doctorat relacionats perfil 
la plaça. 

Experiència professional 
25 

15% relacionada amb el perfil de la plaça. 10% relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

25% en el perfil de la plaça. 15% en docència universitària. 10% altres nivells 
educatius. 

Coneixement d'idiomes 
5 

1% Coneixement anglès. 2% docència en anglès i 2% docència en català. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

5% en revistes acadèmiques. 5% altres activitats acadèmiques i publicacions 
professionals. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

472 

Plaça B21A0928 - Professor Associat nivell 3 3hores - Direcció d'Operacions I - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic ‘ 10 punts: Titulació molt relacionada amb l’àmbit de la 
plaça: 10 / Altra titulació: 5 . 

Experiència professional 
25 

Experiència professional ‘ 25 punts: Més 10 anys en exercici professional a 
l’àmbit de la plaça: 25 / Entre 5 i 10 anys en exercici professional a l’àmbit 
de la plaça: 15 / Menys de 5 anys en exercici professional a l’àmbit de la 
plaça: 4 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent ‘ 50 punts: 20 anys o més a l’assignatura de la plaça: 50 
/ Entre 15 i 19 anys a l’assignatura de la plaça: 40 / Entre 10 i 14 anys a 
l’assignatura de la plaça: 25 / Entre 4 i 9 anys a l’assignatura de la plaça: 15 / 
Entre 1 i 3 anys a l’assignatura de la plaça: 10 / Menys d’1 any a 
l’assignatura de la plaça: 0 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement Idiomes ‘ 5 punts: Anglès C1 (IELTS 7.0 - 8.0) o superior: 5 / 
Anglès B2 (IELTS 5.5 - 6.5): 4 / Anglès B1 (IELTS 4.0 - 5.0): 1 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Investigació i Publicacions ‘ 10 punts: Titulació de Doctor amb 3 
publicacions mínim: 10 / Titulació Doctor, menys 3 publicacions: 8 / Sense 
títol Doctor, però amb 3 publicacions o més: 5 / Amb alguna publicació però 
no doctor: 3 / Cap: 0 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

473 

Plaça B21A0929 - Professor Associat nivell 3 3hores - Direcció d'Operacions I - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic ‘ 10 punts: Titulació molt relacionada amb l’àmbit de la 
plaça: 10 / Altra titulació: 5 . 

Experiència professional 
25 

Experiència professional ‘ 25 punts: Més 10 anys en exercici professional a 
l’àmbit de la plaça: 25 / Entre 5 i 10 anys en exercici professional a l’àmbit 
de la plaça: 15 / Menys de 5 anys en exercici professional a l’àmbit de la 
plaça: 4 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent ‘ 50 punts: 20 anys o més a l’assignatura de la plaça: 50 
/ Entre 15 i 19 anys a l’assignatura de la plaça: 40 / Entre 10 i 14 anys a 
l’assignatura de la plaça: 25 / Entre 4 i 9 anys a l’assignatura de la plaça: 15 / 
Entre 1 i 3 anys a l’assignatura de la plaça: 10 / Menys d’1 any a 
l’assignatura de la plaça: 0 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement Idiomes ‘ 5 punts: Anglès C1 (IELTS 7.0 - 8.0) o superior: 5 / 
Anglès B2 (IELTS 5.5 - 6.5): 4 / Anglès B1 (IELTS 4.0 - 5.0): 1 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Investigació i Publicacions ‘ 10 punts: Titulació de Doctor amb 3 
publicacions mínim: 10 / Titulació Doctor, menys 3 publicacions: 8 / Sense 
títol Doctor, però amb 3 publicacions o més: 5 / Amb alguna publicació però 
no doctor: 3 / Cap: 0 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

474 

Plaça B21A0930 - Professor Associat nivell 3 3hores - Investigació Operativa I 
(docència en anglès) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic ‘ 10 punts: Titulació molt relacionada amb l’àmbit de la 
plaça: 10 / Altra titulació: 5 . 

Experiència professional 
25 

Experiència professional ‘ 25 punts: Més 10 anys en exercici professional a 
l’àmbit de la plaça: 25 / Entre 5 i 10 anys en exercici professional a l’àmbit 
de la plaça: 15 / Menys de 5 anys en exercici professional a l’àmbit de la 
plaça: 4 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent ‘ 50 punts: 12 anys o més a l’assignatura de la plaça: 50 
/ Entre 9 i 11 anys a l’assignatura de la plaça: 40 / Entre 5 i 8 anys a 
l’assignatura de la plaça: 25 / Entre 4 i 7 anys a l’assignatura de la plaça: 15 / 
Entre 1 i 3 anys a l’assignatura de la plaça: 10 / Menys d’1 any a 
l’assignatura de la plaça: 0 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement Idiomes ‘ 5 punts: Anglès C1 (IELTS 7.0 - 8.0) o superior: 5 / 
Anglès B2 (IELTS 5.5 - 6.5): 4 / Anglès B1 (IELTS 4.0 - 5.0): 1 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Investigació i Publicacions ‘ 10 punts: Titulació de Doctor amb 3 
publicacions mínim: 10 / Titulació Doctor, menys 3 publicacions: 8 / Sense 
títol Doctor, però amb 3 publicacions o més: 5 / Amb alguna publicació però 
no doctor: 3 / Cap: 0 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

475 

Plaça B21A0931 - Professor Associat nivell 3 3hores - Investigació Operativa I - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

TEAMS 

Data de constitució 27/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic ‘ 10 punts: Titulació molt relacionada amb l’àmbit de la 
plaça: 10 / Altra titulació: 5 . 

Experiència professional 
25 

Experiència professional ‘ 25 punts: Més 10 anys en exercici professional a 
l’àmbit de la plaça: 25 / Entre 5 i 10 anys en exercici professional a l’àmbit 
de la plaça: 15 / Menys de 5 anys en exercici professional a l’àmbit de la 
plaça: 4 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent ‘ 50 punts: 12 anys o més a l’assignatura de la plaça: 50 
/ Entre 9 i 11 anys a l’assignatura de la plaça: 40 / Entre 5 i 8 anys a 
l’assignatura de la plaça: 25 / Entre 4 i 7 anys a l’assignatura de la plaça: 15 / 
Entre 1 i 3 anys a l’assignatura de la plaça: 10 / Menys d’1 any a 
l’assignatura de la plaça: 0 . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement Idiomes ‘ 5 punts: Anglès C1 (IELTS 7.0 - 8.0) o superior: 5 / 
Anglès B2 (IELTS 5.5 - 6.5): 4 / Anglès B1 (IELTS 4.0 - 5.0): 1 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Investigació i Publicacions ‘ 10 punts: Titulació de Doctor amb 3 
publicacions mínim: 10 / Titulació Doctor, menys 3 publicacions: 8 / Sense 
títol Doctor, però amb 3 publicacions o més: 5 / Amb alguna publicació però 
no doctor: 3 / Cap: 0 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

476 

Plaça B21A0932 - Professor Associat nivell 3 3hores - Direcció de Recursos 
Humans (Campus Sabadell) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

477 

Plaça B21A0933 - Professor Associat nivell 3 3hores - Gestió de Recursos 
Humans (Campus Sabadell) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

478 

Plaça B21A0934 - Professor Associat nivell 3 3hores - Sistemes Integrats de 
Gestió - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

479 

Plaça B21A0935 - Professor Associat nivell 3 3hores - Economia de l'Empresa 
(Campus Sabadell) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

480 

Plaça B21A0936 - Professor Associat nivell 3 3hores - Investigació Operativa 
(Campus Sabadell) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

481 

Plaça B21A0937 - Professor Associat nivell 3 3hores - Gestió i administració de 
les tecnologies de la informació - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

482 

Plaça B21A0938 - Professor Associat nivell 3 3hores - Models de qualitat en la 
gestió de les TIC - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

483 

Plaça B21A0939 - Professor Associat nivell 3 3hores - Gestió per processos - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

484 

Plaça B21A0940 - Professor Associat nivell 3 3hores - Sistemes d'Informació per 
a la Gestió de relacions comercials - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

485 

Plaça B21A0941 - Professor Associat nivell 3 3hores - Introducció a la Resolució 
de Problemes i Disseny d'Algorismes - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

486 

Plaça B21A0942 - Professor Associat nivell 3 3hores - Economia de l'Empresa 
(Campus Sabadell) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

487 

Plaça B21A0943 - Professor Associat nivell 3 3hores - Direcció Estratègica II - 
Departament d'Empresa - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

488 

Plaça B21A0944 - Professor Associat nivell 3 5hores - Gestió Empresarial i de 
Projectes - Departament d'Empresa - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell acadèmic: 5 / Relació amb la plaça: 5. 

Experiència professional 
25 

Anys d’experiència: 15 / Perfil de la posició: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Docència en l’assignatura: 30 / Docència en l’àrea de Direcció: 20. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català o castellà: 3 / Anglès: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Publicacions: 10. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

489 

Plaça B21A0945 - Professor Associat nivell 3 5hores - Introducció a la Gestió de 
la Innovació - Departament d'Empresa - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx S208 

Data de constitució 25/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació relacionada amb la plaça: 10 punts // Altre titulació: 5 punts. 

Experiència professional 
25 

10 anys o més en exercici professional relacionat amb l’assignatura de la 
plaça: 25 punts // entre 5 i 9 anys: 15 punts // menys de 5 anys: 5 punts.. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

10 anys o més: 50 punts // entre 6 i 9 anys: 40 punts // entre 3 i 5 anys: 30 
punts // 2 anys o menys: 15 punts. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Anglès C1: 5 punts // Anglès B2: 2.5 punts // B2 Català: 2.5 punts. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Titulació de Doctor amb 3 publicacions mínim: 10 punts // Titulació Doctor 
amb menys de 3 publicacions: 8 punts // Sense títol Doctor: però amb 3 
publicacions o més: 5 punts // Amb alguna publicació però no doctor: 3 
punts. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

490 

Plaça B21A0946 - Professor Associat nivell 3 1hora - Màrqueting Emergent 
(MUM) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 5% Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 2% 
Doctorat en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 3%. 

Experiència professional 
25 

Relacionada amb el perfil de la plaça, fins a 15% Relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses, fins a 10%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

En el perfil de la plaça, fins a 35% En altra docència universitària, fins a 10% 
Altres nivells educatius. fins a 5%. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5%. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, científiques, jornades, congressos, seminaris o 
assimilats de caràcter acadèmic, fins a 5% Participació en reunions, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter professional, fins a 
5%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

491 

Plaça B21A0947 - Professor Associat nivell 3 2hores - Fonaments de Màrqueting 
- Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 5% Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 2% 
Doctorat en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 3%. 

Experiència professional 
25 

Relacionada amb el perfil de la plaça, fins a 15% Relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses, fins a 10%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

En el perfil de la plaça, fins a 35% En altra docència universitària, fins a 10% 
Altres nivells educatius. fins a 5%. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5%. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, científiques, jornades, congressos, seminaris o 
assimilats de caràcter acadèmic, fins a 5% Participació en reunions, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter professional, fins a 
5%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

492 

Plaça B21A0948 - Professor Associat nivell 3 3hores - Fonaments de Màrqueting 
(docència en anglès) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 5% Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 2% 
Doctorat en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 3%. 

Experiència professional 
25 

Relacionada amb el perfil de la plaça, fins a 15% Relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses, fins a 10%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

En el perfil de la plaça, fins a 35% En altra docència universitària, fins a 10% 
Altres nivells educatius. fins a 5%. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5%. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, científiques, jornades, congressos, seminaris o 
assimilats de caràcter acadèmic, fins a 5% Participació en reunions, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter professional, fins a 
5%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

493 

Plaça B21A0949 - Professor Associat nivell 3 3hores - Fonaments de Màrqueting 
(docència en anglès) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 5% Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 2% 
Doctorat en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 3%. 

Experiència professional 
25 

Relacionada amb el perfil de la plaça, fins a 15% Relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses, fins a 10%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

En el perfil de la plaça, fins a 35% En altra docència universitària, fins a 10% 
Altres nivells educatius. fins a 5%. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5%. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, científiques, jornades, congressos, seminaris o 
assimilats de caràcter acadèmic, fins a 5% Participació en reunions, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter professional, fins a 
5%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

494 

Plaça B21A0950 - Professor Associat nivell 3 3hores - Màrqueting Emergent 
(MUM) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 5% Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 2% 
Doctorat en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 3%. 

Experiència professional 
25 

Relacionada amb el perfil de la plaça, fins a 15% Relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses, fins a 10%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

En el perfil de la plaça, fins a 35% En altra docència universitària, fins a 10% 
Altres nivells educatius. fins a 5%. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5%. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, científiques, jornades, congressos, seminaris o 
assimilats de caràcter acadèmic, fins a 5% Participació en reunions, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter professional, fins a 
5%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

495 

Plaça B21A0951 - Professor Associat nivell 3 3hores - Direcció de Màrqueting - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 5% Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 2% 
Doctorat en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 3%. 

Experiència professional 
25 

Relacionada amb el perfil de la plaça, fins a 15% Relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses, fins a 10%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

En el perfil de la plaça, fins a 35% En altra docència universitària, fins a 10% 
Altres nivells educatius. fins a 5%Barem. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5%. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, científiques, jornades, congressos, seminaris o 
assimilats de caràcter acadèmic, fins a 5% Participació en reunions, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter professional, fins a 
5%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

496 

Plaça B21A0952 - Professor Associat nivell 3 3hores - Investigació Comercial I - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 5% Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 2% 
Doctorat en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 3%. 

Experiència professional 
25 

Relacionada amb el perfil de la plaça, fins a 15% Relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses, fins a 10%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

En el perfil de la plaça, fins a 35% En altra docència universitària, fins a 10% 
Altres nivells educatius. fins a 5%. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5%. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, científiques, jornades, congressos, seminaris o 
assimilats de caràcter acadèmic, fins a 5% Participació en reunions, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter professional, fins a 
5%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

497 

Plaça B21A0953 - Professor Associat nivell 3 3hores - Fonaments de Màrqueting 
- Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 5% Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 2% 
Doctorat en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 3%. 

Experiència professional 
25 

Relacionada amb el perfil de la plaça, fins a 15% Relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses, fins a 10%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

En el perfil de la plaça, fins a 35% En altra docència universitària, fins a 10% 
Altres nivells educatius. fins a 5%. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5%. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, científiques, jornades, congressos, seminaris o 
assimilats de caràcter acadèmic, fins a 5% Participació en reunions, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter professional, fins a 
5%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

498 

Plaça B21A0954 - Professor Associat nivell 3 3hores - Comunicació Comercial - 
Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 5% Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 2% 
Doctorat en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 3%. 

Experiència professional 
25 

Relacionada amb el perfil de la plaça, fins a 15% Relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses, fins a 10%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

En el perfil de la plaça, fins a 35% En altra docència universitària, fins a 10% 
Altres nivells educatius. fins a 5%. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5%. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, científiques, jornades, congressos, seminaris o 
assimilats de caràcter acadèmic, fins a 5% Participació en reunions, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter professional, fins a 
5%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

499 

Plaça B21A0955 - Professor Associat nivell 3 3hores - Màrqueting (Campus 
Sabadell) - Departament d'Empresa - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 5% Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 2% 
Doctorat en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 3%. 

Experiència professional 
25 

Relacionada amb el perfil de la plaça, fins a 15% Relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses, fins a 10%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

En el perfil de la plaça, fins a 35% En altra docència universitària, fins a 10% 
Altres nivells educatius. fins a 5%. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5%. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, científiques, jornades, congressos, seminaris o 
assimilats de caràcter acadèmic, fins a 5% Participació en reunions, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter professional, fins a 
5%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

500 

Plaça B21A0969 - Professor Associat nivell 3 5hores - Màrqueting (Campus 
Sabadell) - Departament d'Empresa - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Lloc: Virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 5% Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 2% 
Doctorat en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa, fins a 3%. 

Experiència professional 
25 

Relacionada amb el perfil de la plaça, fins a 15% Relacionada amb la gestió i 
direcció d'empreses, fins a 10%. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

En el perfil de la plaça, fins a 35% En altra docència universitària, fins a 10% 
Altres nivells educatius. fins a 5%. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5%. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, científiques, jornades, congressos, seminaris o 
assimilats de caràcter acadèmic, fins a 5% Participació en reunions, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter professional, fins a 
5%. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

501 

Plaça B21A0970 - Professor Associat nivell 3 3hores - Comptabilitat de Costos - 
Departament d'Empresa - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Sessió per TEAMS 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de grau en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 5 / Estudis de 
postgrau o assimilats en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 2 / Doctorat 
en l’àmbit de l’economia i/o l’empresa: 3 . 

Experiència professional 
25 

Experiència i qualificació professional relacionada amb l’àmbit de 
coneixement de la plaça, fins a: 20 / Participació en associacions de 
professors o de col·legis professionals i altres mèrits professionals, fins a: 5 . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
50 

Experiència docent universitària o equivalent fins a: 5 / Experiència docent 
en altres nivells educatius, fins a: 5 / Experiència docent universitària o 
equivalent en l’assignatura concreta de la plaça, fins a: 20 / Experiència 
docent universitària o equivalent en altres assignatures de l’àrea 
comptable, fins a: 10 / Indicadors i indicis d’excel·lència docent, fins a: 5 / 
Amplitud de l’experiència docent pel que fa a matèries, continguts i nivells 
educatius, fins a: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Domini de l'anglès (nivell C o equivalent): 5 . 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en reunions, jornades, congressos, seminaris o assimilats de 
caràcter professional, fins a: 5 / Participació en reunions, científiques, 
jornades, congressos, seminaris o assimilats de caràcter acadèmic, fins a: 5 . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

502 

Plaça B21A0071 - Professor Associat nivell 3 1hora - Matemàtica Discreta 
(assignatura 102772 del Grau d'Enginyeria Informàtica) - Departament 
d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic(10%) . 

Experiència professional 
10 

Experiència professional(10%) . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
70 

Experiència docent en el perfil de la plaça(70%) . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement d'idiomes(5%) . 

Màsters realitzats 
5 

Màsters realitzats(5%) . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

503 

Plaça B21A0072 - Professor Associat nivell 3 1hora - Xarxes i Programació webs 
(Grau d'Enginyeria Informàtica) - Departament d'Enginyeria de la 
Informació i de les Comunicacions - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic(10%) . 

Experiència professional 
10 

Experiència professional(10%) . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
70 

Experiència docent en el perfil de la plaça(70%) . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement d'idiomes(5%) . 

Màsters realitzats 
5 

Màsters realitzats(5%) . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

504 

Plaça B21A0073 - Professor Associat nivell 3 1hora - Xarxes i Programació webs 
(Grau d'Enginyeria Informàtica) - Departament d'Enginyeria de la 
Informació i de les Comunicacions - Segon Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic(10%) . 

Experiència professional 
10 

Experiència professional(10%) . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
70 

Experiència docent en el perfil de la plaça(70%) . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement d'idiomes(5%) . 

Màsters realitzats 
5 

Màsters realitzats(5%) . 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

505 

Plaça B21A0117 - Professor Associat nivell 3 1hora - Estructura i Transmissió 
d'Informació (assignatura 104751 del Grau de Comunicació Interactiva) - 
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions - 
Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
10 

Expedient acadèmic(10%) . 

Experiència professional 
10 

Experiència professional(10%) . 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
70 

Experiència docent en el perfil de la plaça(70%) . 

Coneixement d'idiomes 
5 

Coneixement d'idiomes(5%) . 

Màsters realitzats 
5 

Barem. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

506 

Plaça B21A0041 - Professor Associat nivell 3 3hores - Tecnologia Electrònica, 
Electrònica, Instrumentació electrònica. - Departament d'Enginyeria 
Electrònica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de doctorat en l'àmbit del perfil de la plaça o afí (5%), expedient 
acadèmic en l'àmbit del perfil de la plaça (5%). 

Experiència professional 
25 

experiencia professional en el perfil de la plaça o afí (25%). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

experiència docent en l'àmbit de la instrumentació electrònica (20%), altra 
experiència docent en el perfil de la plaça (10%). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'idiomes necessaris per impartir la docència (castellà o 
català) (10%). 

Experiència en recerca, 
publicacions i 
congressos 
25 

publicacions de l'àmbit del perfil (15%), de l'àmbit del perfil (10%). 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

507 

Plaça B21A0042 - Professor Associat nivell 3 5hores - Tecnologia Electrònica, 
Electrònica, Electrònica Analògica. - Departament d'Enginyeria Electrònica 
- Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de doctorat en l'àmbit del perfil de la plaça o afí (5%), expedient 
acadèmic en l'àmbit del perfil de la plaça (5%). 

Experiència professional 
25 

experiencia professional en el perfil de la plaça o afí (25%). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

experiència docent en l'àmbit de l'electrònica analògica (20%), altra 
experiència docent en el perfil de la plaça (10%). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'idiomes necessaris per impartir la docència (castellà o 
català) (10%). 

Experiència en recerca, 
publicacions i 
congressos 
25 

publicacions de l'àmbit del perfil (15%), de l'àmbit del perfil (10%). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

508 

Plaça B21A0043 - Professor Associat nivell 3 5hores - Tecnologia Electrònica, 
Electrònica, Instrumentació electrónica, Fonaments d'Enginyeria. - 
Departament d'Enginyeria Electrònica - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de doctorat en l'àmbit del perfil de la plaça o afí (5%), expedient 
acadèmic en l'àmbit del perfil de la plaça (5%). 

Experiència professional 
25 

experiencia professional en el perfil de la plaça o afí (25%). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

experiència docent en l'àmbit del perfil de la plaça (30%). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'idiomes necessaris per impartir la docència (castellà o 
català) (10%). 

Experiència en recerca, 
publicacions i 
congressos 
25 

publicacions de l'àmbit del perfil (15%), de l'àmbit del perfil (10%). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

509 

Plaça B21A0044 - Professor Associat nivell 3 3hores - Tecnologia Electrònica, 
Electrònica, disseny microelectrònic. - Departament d'Enginyeria 
Electrònica - Primer Semestre 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Virtual (Teams) 

Data de constitució 26/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Estudis de doctorat en l'àmbit del perfil de la plaça o afí (5%), expedient 
acadèmic en l'àmbit del perfil de la plaça (5%). 

Experiència professional 
25 

experiencia professional en el perfil de la plaça o afí (15%), experiència 
professional en l'ambit de la docència (10%). 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
30 

experiència docent en l'àmbit del perfil de la plaça (30%). 

Coneixement d'idiomes 
10 

Coneixement d'idiomes necessaris per impartir la docència (castellà o 
català) (10%). 

Experiència en recerca, 
publicacions i 
congressos 
25 

publicacions de l'àmbit del perfil (15%), de l'àmbit del perfil (10%). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

510 

Plaça B21A0147 - Professor Associat nivell 3 3hores - Enginyeria Química - 
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 /La entrevista se realizará si se 
alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

511 

Plaça B21A0148 - Professor Associat nivell 3 3hores - Enginyeria Química - 
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 /La entrevista se realizará si se 
alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

512 

Plaça B21A0149 - Professor Associat nivell 3 3hores - Enginyeria Química - 
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 /La entrevista se realizará si se 
alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

513 

Plaça B21A0150 - Professor Associat nivell 3 3hores - Enginyeria Química - 
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 /La entrevista se realizará si se 
alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

514 

Plaça B21A0151 - Professor Associat nivell 3 3hores - Enginyeria Química - 
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

515 

Plaça B21A0152 - Professor Associat nivell 3 1hora - Enginyeria Química: 
Bioreactors - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 20 / Màster Afins: 5 . 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

516 

Plaça B21A0153 - Professor Associat nivell 3 1hora - Enginyeria Química: Planta 
Pilot Fermentació - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i 
Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit Biotecnologia (fermentació): 25 / afins: 
10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

517 

Plaça B21A0154 - Professor Associat nivell 3 1hora - Sostenibilitat, ciutats 
intel·ligents, tecnologies netes. - Departament d'Enginyeria Química, 
Biològica i Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química o Ciències Ambientals: 20 / Màster Afins: 5 . 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de la Sostenibilitat: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

518 

Plaça B21A0155 - Professor Associat nivell 3 1hora - Enginyeria Química: 
MATLAB - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 20 / Màster Afins: 5 . 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

519 

Plaça B21A0156 - Professor Associat nivell 3 1hora - Fonaments en Enginyeria 
Química - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 20 / Màster Afins: 5 . 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

520 

Plaça B21A0157 - Professor Associat nivell 3 1hora - Enginyeria Química - 
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 20 / Màster Afins: 5 . 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

521 

Plaça B21A0158 - Professor Associat nivell 3 1hora - Enginyeria Química - 
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

522 

Plaça B21A0159 - Professor Associat nivell 3 2hores - Enginyeria Química: 
MATLAB - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

523 

Plaça B21A0160 - Professor Associat nivell 3 2hores - Fonaments en Enginyeria 
Química - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 20 / Màster Afins: 5 . 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

524 

Plaça B21A0161 - Professor Associat nivell 3 5hores - Enginyeria Química - 
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

525 

Plaça B21A0297 - Professor Associat nivell 3 1hora - Tractament d'aigües 
residuals - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental - 
Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

526 

Plaça B21A0896 - Professor Associat nivell 3 3hores - Enginyeria Química, 
Biològica i Ambiental - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i 
Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

527 

Plaça B21A0897 - Professor Associat nivell 3 3hores - Enginyeria Química, 
Biològica i Ambiental - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i 
Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/1 – Professorat associat 2021-2022 

528 

Plaça B21A0899 - Professor Associat nivell 3 2hores - Enginyeria Química, 
Biològica i Ambiental - Departament d'Enginyeria Química, Biològica i 
Ambiental - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

Despatx Direcció DEQBA, Escola Enginyeria 

Data de constitució 28/05/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Grau Enginyeria Química: 15 / Màster Afins: 5 / Doctorat afí: 5. 

Experiència professional 
25 

Experiència professional en l'àmbit de l'Eng. Química Biotecnologia o 
Ambiental: 25 / afins: 10. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
20 

Experiència en en el perfil de la plaça en l'àmbit universitari: 20 / altres 
àmbits: 5. 

Coneixement d'idiomes 
5 

Català: 3 / Anglès: 2. 

Entrevista 
25 

Motivació: 10 / Capacitat de comunicació: 15 / La entrevista se realizará si 
se alcanza un 50% de la puntuación en los criterios anteriores. 

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
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529 

Plaça B21A0964 - Professor Associat nivell 3 4hores - Cultura, Societat i Salut / 
Nutrició / Infermeria i Salut Comunitària / Pràctiques externes integrades 
/ Treball Fi de Grau - Departament d'Infermeria - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Experiència professional 
20 

menor o igual a dos anys: 10 / major a 2 anys: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça: 25 / Experiència docent 
amb metodologies actives: 15 . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès nivell mitjà : 5 / Anglès nivell avançat: 10 . 

Expedient acadèmic 
15 

Grau/Diplomatura en Infermeria: 7 / Màster, i/o Especialitat àmbit 
Infermer: 4 / Segona titulació: 2 / Post Grau àmbit Infermer: 2 . 

Carta de motivació 
indicant interès i 
disponibilitat 
15 

Disponibilitat horària (majoritàriament de matí) en el curs acadèmic: 10 / 
Motivació: 5. 
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530 

Plaça B21A0965 - Professor Associat nivell 3 4hores - Sindromes Geriàtrics / 
Pràctiques externes en vellesa i salut / Treball de Fi de Grau - 
Departament d'Infermeria - Anual 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Experiència professional 
20 

menor o igual a dos anys: 10 / major a 2 anys: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça: 25 / Experiència docent 
amb metodologies actives: 15 . 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès nivell mitjà : 5 / Anglès nivell avançat: 10 . 

Expedient acadèmic 
15 

Grau/Diplomatura en Infermeria: 7 / Màster, i/o Especialitat àmbit 
Infermer: 4 / Segona titulació: 2 / Post Grau àmbit Infermer: 2 . 

Carta de motivació 
indicant interès i 
disponibilitat 
15 

Disponibilitat horària (majoritàriament de matí) en el curs acadèmic: 10 / 
Motivació: 5. 
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531 

Plaça B21A0968 - Professor Associat nivell 3 5hores - Atenció d'infermeria al nen 
i a la família amb problemes de salut infantil / Cultura, Societat i Salut / 
Evolució de les cures i el pensament en infermeria / Pràctica d'habilitats 
clíniques avançades (PHCA) 

Lloc de constitució de la 
comissió 

 

Data de constitució  

Nota mínima  

Experiència professional 
20 

menor o igual a dos anys: 10 / major a 2 anys: 20. 

Experiència docent en el 
perfil de la plaça 
40 

Experiència docent vinculada al perfil de la plaça: 25 / Experiència docent 
amb metodologies actives: 15. 

Coneixement d'idiomes 
10 

Anglès nivell mitjà : 5 / Anglès nivell avançat: 10 . 

Expedient acadèmic 
15 

Grau/Diplomatura en Infermeria: 7 / Màster, i/o Especialitat àmbit 
Infermer: 4 / Segona titulació: 2 / Post Grau àmbit Infermer: 2 . 

Carta de motivació 
indicant interès i 
disponibilitat 
15 

Disponibilitat horària (majoritàriament de matí) en el curs acadèmic: 10 / 
Motivació: 5. 

  

  

  

  

 


