CRITERIS DE VALORACIÓ
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Referència del concurs
Referencia del concurso

LE-30/752/2021

PRIMERA FASE es valora / PRIMERA FASE se valora

valoració / valoración
Mèrit preferent de desvinculació acadèmica
Mérito preferente de desvinculación académica

3,4

Historial acadèmic i professional
Historial académico y profesional
valoració / valoración
Historial acadèmic docent: Docència associada al disseny, aplicació i control paramètric de
geometries complexes en arquitectures, sistemes tecnològics, disseny computacional i
fabricació digital, a la organització i coordinació de CAD i BIM avançats dins del projecte
arquitectònic, programació, anàlisi i gestió de dades urbanes, arquitectòniques, constructives,
tecnològiques i de les xarxes socials, simulació visual i aplicació de noves TIC a l'arquitectura.
Historial acadèmic investigador: Recerca contrastada i publicacions científiques, contribucions a
congressos i participació a projectes d’investigació relatiius a Entorns: Parametric Design Generative & Computational Design - BIM - GIS - Open Data - RV - RA - CAD CAM - 3D
printing – Image simulation - Photogrammetry - Heritage representation.
Historial professional relacionat amb el perfil de la plaça.

1,1

1,1

1,1

Adequació del pla de treball presentat per a assolir el perfil i donar resposta a les necessitats exposades a la convocatòria
Adecuación del plan de trabajo presentado para conseguir el perfil y dar respuesta a las necesidades expuestas en la
convocatoria.
valoració / valoración
Adequació del pla de treball per assolir el perfil i donar resposta a les necessitats exposades a la
convocatòria de la plaça

Puntuació màxima de 10 punts / Puntuación máxima de 10 puntos
Puntuació mínima per superar-la / Puntuación mínima para superarla ______8______________

NOM
NOMBRE
Secretari/ària
Secretario/a
Ernest Redondo Domínguez

Firmado digitalmente
ERNEST REDONDO por ERNEST REDONDO
DOMINGUEZ - DNI
DOMINGUEZ - DNI 40284250A (TCAT)
40284250A (TCAT) Fecha: 2021.06.07
15:01:29 +02'00'

Comunicació 2 ‐ criteris de valoració

3,3

CRITERIS DE VALORACIÓ
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Referència del concurs
Referencia del concurso

LE-30/752/2021

SEGONA FASE es valora / SEGUNDA FASE se valora

La motivació de la seva trajectòria
La motivación de su trayectoria
valoració / valoración
2,5

Motivació de la trajectòria

La qualitat del discurs en la presentació i en el debat amb la comissió
La calidad del discurso en la presentación y en el debate con la comisión
valoració / valoración
1,25
1,25

Qualitat del discurs
Ús adequat de les eines de presentació

La capacitat docent en l’exposició de la lliçó
La capacidad docente en la exposición de la lección
valoració / valoración
Capacitat per a la comunicació estructurada i clara d’un tema afí al perfil de la plaça i per al debat
acadèmic

2,5

Altres que especifiqui la comissió
Otros que especifique la comisión
Capacitat per relacionar la seva activitat profesional amb l’activitat docente i investigadora

Puntuació màxima de 10 punts / Puntuación máxima de 10 puntos
Puntuació mínima per superar-la / Puntuación mínima para superarla __________8__________

NOM
NOMBRE
Secretari/ària
Secretario/a
Ernest Redondo Domínguez

ERNEST
REDONDO
DOMINGUEZ DNI 40284250A
(TCAT)

Comunicació 2 ‐ criteris de valoració

Firmado digitalmente
por ERNEST REDONDO
DOMINGUEZ - DNI
40284250A (TCAT)
Fecha: 2021.06.07
15:01:57 +02'00'

valoració / valoración
2,5

