ACTA DE CONSTITUCIÓ
Reunits els membres ressenyats, es procedeix a la constitució de la Comissió que ha de jutjar el
procés selectiu per borsa per a la categoria de professorat associat convocada per resolució
13/2020 de 9 de gener, que a continuació es detalla,
DADES DEL PROCÉS SELECTIU
Unitat d’adscripció: 752
Codi borsa disciplina/es: ATP-752 Comunicació Visual. ATP-752 Control gràfic i tècnic del
projecte d’execució. ATP-752 Dibuix tècnic i ATP-752 Geometria Arquitectònica.

LA COMISSIÓ ES CONSTITUEIX AMB ELS SEGÜENTS MEMBRES
PRESIDENT/A: ERNEST REDONDO DOMÍNGUEZ
SECRETARI/ÀRIA: ISABEL CRESPO CABILLO
VOCAL: HÉCTOR MENDOZA RAMÍREZ

ALTRES ASSISTENTS (si han estat designats): CÒSSIMA CORNADÓ BARDÓN.

Els membres presents manifesten que no estan inclosos en cap de les causes d’abstenció
previstes a estableix l’article 23 de la Llei 40/2015, d’ 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
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SECRETÀRIA
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Héctor Mendoza
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ACORDS PRESOS PER LA COMISSIÓ A L’ACTE DE CONSTITUCIÓ
Codi borsa disciplina/es: ATP-752 Comunicació Visual. ATP-752 Control gràfic i tècnic del
projecte d’execució. ATP-752 Dibuix tècnic i ATP-752 Geometria Arquitectònica.

Ubicació del taulell d’anuncis de la comissió (adreça física o telemàtica):
Taulell d’anuncis de la ETSAB, vestíbul planta baixa.
Calendari d’actuació
Convocatòria a l’acte de presentació de documentació
Documentació a presentar:
-Historial professional, acadèmic, docent i investigador i documentació acreditativa
-Presentació i argumentació de la seva vinculació i coherència dels coneixements i
trajectòria professional envers les disciplines en que participa.
-Resum de l’historial professional, acadèmic, docent i investigador (màxim 1 pàgina).
-Si l’acte de presentació de documentació és presencial, indicar:
Dia: dimecres 11 de març de 2020
Hora: 12:00
Lloc: Sala de reunions del Departament de representació Arquitectònica
ETSAB, Diagonal 649, segona planta.
Nombre d’exemplars: 1
Altres indicacions: la presentació és presencial. Es pot delegar a una
altra persona degudament autoritzada pel candidat (fotocòpia del DNI o passaport del candidat i
carta d’autorització).
Data publicació del resultat de la primera prova: dilluns 16 de març de 2020
Dates de les entrevistes: del 23 al 25 de març
Data publicació de la convocatoria amb les dates i hores de les entrevistes:
dijous 19 de març de 2020
(entre aquesta publicació i l’entrevista han d’haver 3 dies naturals)

Data publicació del resultat de les entrevistes: dimarts 31 de març de 2020
Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: 4 de març de 2020
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La comissió fixa els criteris de valoració en funció de les disciplines:
Cal especificar les disciplines en les quals s’aplicaran els mateixos criteris.

Codi borsa disciplina/es: ATP-752 Comunicació Visual. ATP-752 Control gràfic i tècnic del
projecte d’execució. ATP-752 Dibuix tècnic i ATP-752 Geometria Arquitectònica.
Primera prova –mèrits i capacitats
-

Ser especialista de reconeguda competència
1 PUNTS

-

Afinitat de l'activitat professional envers la docència que imparteix el departament en els
diferents centres docents, d'acord amb la documentació presentada. (Entesa aquesta
afinitat vers cadascuna de les següents disciplines: Dibuix Tècnic, Simulació Visual i
Anàlisi, Geometria Arquitectònica i Modelització, Representació del Projecte executiu
amb el grau de complexitat específic de la titulacions que imparteix el departament.
9 PUNTS

Segona prova –Entrevista
-

Les seves capacitats per a l'exposició oral i comunicació gràfica de conceptes propis de
les disciplines a que opta.
4 PUNTS

-

La seva motivació docent. El candidat precisarà en quina assignatura dels plans d'estudi
actuals del Dept. 752 (a l'ETSAB, ETSAV i EPSEB) la seva aportació podria ser més
adient.
2 PUNTS

-

El debat amb relació a la matèria o especialitat.
4 PUNTS

Puntuació mínima per superar les proves
-

primera prova – valoració dels mèrits i capacitats: 8 PUNTS

-

segona prova -entrevista: 8 PUNTS

La puntuació màxima de cada prova és de 10 punts
Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió:

Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió.
Com a secretari/ària, estenc aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura
de tots els membres de la comissió.
Barcelona, 4 de març de 2020
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