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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/8 – Professorat associat 2021-2022 

1 

 

Plaça 
S21AL006 - Professor Associat nivell 3 3hores - Departament de Biologia 
Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia - Fisiologia - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Bellaterra 

Data de constitució 06/09/2021 

Nota mínima 75 

Expedient acadèmic 
10 

Grau en Veterinària 100% 
Graus afins (Medicina, Biologia, Farmàcia, Biomedicina): 75% 

Experiència 
professional 
30 

1-Haver realitzat estudis en animals vius de les següents espècies: rosegadors, 
gossos, remugants, comptant amb destresa per a realitzar procediments com 
extracció de sang, administració de sòlids i líquids per via oral, cateterització i 
administració de fluids per via intravenosa i procediments quirúrgics en les 
especies mencionades. 60% 2-Haver realitzat estudis in vitro amb òrgan i 
teixit aïllat i disposar de coneixements de software específic per a l'anàlisi de 
dades mecàniques i electrofisiològiques  (Matlab i Acknowledge Biopac). 20% 
3-Experiència en tècniques histològiques, de bioquímica i de biologia 
molecular. 20% 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Haver impartit docència de continguts de fisiologia veterinària i/o matèries 
afins  en l'àmbit del grau de veterinària (100%) Haver impartit docència de 
continguts de fisiologia en graus afins (70%) 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Domini del català 75% Coneixements d'anglès 25% 

Entrevista 
20 

Barem 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/8 – Professorat associat 2021-2022 

2 

Plaça 
S21AM003 - Professor Associat nivell 3 5hores - Departament de Biologia 
Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia - Biologia de la Reproducció en 
Mamífers d'Experimentació - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Unitat de Biologia Cel·lular 

Data de constitució 03/09/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Llicenciatura o Grau afí a la docència: 2 / Màster o formació post-Grau afí a la 
docència: 4 / Tesi Doctoral afí a la docència: 4 

Experiència 
professional 
30 

Experiència professional en Empresa i/o Recerca en àmbits afins a la docència 
impartida a la Unitat de Biologia Cel·lular: 30 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència en docència universitària en àmbits afins a la docència del perfil 
de la plaça: 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 

Encaix de l'experiència professional en el perfil de la plaça, disponibilitat, 
interès i capacitat comunicativa: 20 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/8 – Professorat associat 2021-2022 

3 

Plaça 
B21A1558 - Professor Associat nivell 3 3hores - Departament de Física - 
Òptica - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3-120 

Data de constitució 10/09/2021 

Nota mínima 5 

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 10 punts per cada publicació. 5 punts per cada presentació, 
ponència, etc... Fins a 5 punts per altres publicacions científiques 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/8 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça 
B21A1773 - Professor Associat nivell 3 3hores - Departament de Física - 
Ciència de Materials - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3-120 

Data de constitució 10/09/2021 

Nota mínima 5 

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 10 punts per cada publicació. 5 punts per cada presentació, 
ponència, etc... Fins a 5 punts per altres publicacions científiques 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/8 – Professorat associat 2021-2022 

5 

Plaça 
B21A1884 - Professor Associat nivell 3 2hores - Departament de Física - 
Òptica - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

C3-120 

Data de constitució 10/09/2021 

Nota mínima 5 

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 10 punts per cada publicació. 5 punts per cada presentació, 
ponència, etc... Fins a 5 punts per altres publicacions científiques 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/8 – Professorat associat 2021-2022 

6 

Plaça 
B21A0654 - Professor Associat nivell 3 6hores - Departament de Geografia - 
SIG aplicats a l'arqueologia i SIG àrees de muntanya - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de geografia 

Data de constitució 17/09/2021 

Nota mínima 0 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació afí al perfil de la plaça: 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/8 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça 
B21A0659 - Professor Associat nivell 3 2hores - Departament de Geografia - 
Medi ambient i societat (en anglès) Visions geogràfiques del món - Primer 
Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de geografia 

Data de constitució 17/09/2021 

Nota mínima 0 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació afí al perfil de la plaça: 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/8 – Professorat associat 2021-2022 

8 

Plaça 
B21A0661 - Professor Associat nivell 3 4hores - Departament de Geografia - 
Geoserveis, Tècniques de programació - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de geografia 

Data de constitució 17/09/2021 

Nota mínima 0 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació afí al perfil de la plaça: 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/8 – Professorat associat 2021-2022 

9 

Plaça 
B21A1881 - Professor Associat nivell 3 3hores - Departament de Geografia - 
Gestió de l'Aigua, l'Energia i el Territori - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament de geografia 

Data de constitució 17/09/2021 

Nota mínima 0 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació afí al perfil de la plaça: 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/8 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça 
B21A1885 - Professor Associat nivell 3 3hores - Departament de 
Matemàtiques - Docència impartida pel Departament de Matemàtiques - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx C3b/122 

Data de constitució 07/09/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència 
professional 
20 

Adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Experiència docent en el perfil de la plaça: 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
50 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 50. 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/8 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça 
B21A1886 - Professor Associat nivell 3 3hores - Departament de 
Matemàtiques - Docència impartida pel Departament de Matemàtiques - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx C3b/122 

Data de constitució 07/09/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència 
professional 
20 

Adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Experiència docent en el perfil de la plaça: 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
50 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 50. 
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2021/D/LE/CC/8 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça 
B21A1887 - Professor Associat nivell 3 3hores - Departament de 
Matemàtiques - Docència impartida pel Departament de Matemàtiques - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx C3b/122 

Data de constitució 07/09/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència 
professional 
20 

Adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Experiència docent en el perfil de la plaça: 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
50 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 50. 
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Plaça 
B21A1888 - Professor Associat nivell 3 3hores - Departament de 
Matemàtiques - Docència impartida pel Departament de Matemàtiques - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx C3b/122 

Data de constitució 07/09/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència 
professional 
20 

Adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Experiència docent en el perfil de la plaça: 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
50 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 50. 
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Plaça 
B21A1889 - Professor Associat nivell 3 3hores - Departament de 
Matemàtiques - Docència impartida pel Departament de Matemàtiques - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Despatx C3b/122 

Data de constitució 07/09/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència 
professional 
20 

Adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Experiència docent en el perfil de la plaça: 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
50 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 50. 

  

  

  

  

 


