GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d’Educació i Cultura
Direcció General de Personal Docent

Resolució del director general de Personal Docent, de 12 de juliol de 2010,
per la qual es convoquen places de professors especialistes en centres
públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears per al curs 2010-2011
Atesa la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de desembre de
2009 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de
personal en el director o la directora general de Personal Docent (BOIB núm.
185 EXT. de 21 de desembre)
Per tal de cobrir les necessitats de professionals amb experiència laboral
requerides per determinats ensenyaments durant aquest curs 2010-2011 en
algunes especialitats.
Per tot això,
RESOLC
Primer. Convocar places de professors especialistes per a determinats centres
educatius públics de les Illes Balears, d’acord amb el RD 1560/1995 de 21 de
setembre (BOE del 21 d’octubre), pel qual es regula el règim de contractació
de professors especialistes.
Segon. Les places que s’ofereixen, així com els requisits necessaris per cobrirles, són les que es relacionen als annexos I, II, III i IV d’aquesta convocatòria.
Tercer. El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta
convocatòria és fins al dia 19 de juliol de 2010.
Només es consideraran aquelles circumstàncies indicades en el currículum que
es justifiquin documentalment, mitjançant document original o fotocòpia
simple d’aquest.

Quart. Les sol·licituds es presentaran segons el model de l’annex VI
d’aquesta resolució, a la Direcció General de Personal Docent, o a les
Delegacions Territorials d’Educació de Menorca i d’Eivissa i Formentera.
Amb la sol·licitud de participació els interessats adjuntaran el Currículum Vitae
(d’acord amb l’annex V d’aquesta Resolució), contractes laborals, certificats
d’empresa o altes d’autònom on consti la categoria laboral, el tipus
d’activitat, el justificant de cotització a la seguretat social i la documentació
que vulgui aportar el participant per justificar els mèrits.
Cinquè. La Direcció General de Personal Docent nomenarà una comissió per
a la valoració de les sol·licituds integrada per personal de la Direcció General
de Personal Docent i per professorat especialitzat de l’àmbit de l’ensenyament
superior.
La llista provisional de selecció de professors especialistes es farà pública a la
Direcció General i a l’adreça http://dgpdocen.caib.es abans del 30 de juliol de
2010. El termini de reclamacions serà de cinc dies naturals a comptar des del
dia de la publicació.
La Direcció General de Personal Docent estimarà o desestimarà les
reclamacions presentades mitjançant la resolució en què es faran públiques les
llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos. La llista s’exposarà en els
mateixos llocs prevists en el paràgraf anterior.
Aquesta llista definitiva de candidats seleccionats i la llista de reserva tindrà
validesa durant el curs 2010/2011.
Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes a partir de la data de la
seva publicació, segons el que disposen els articles 107.1 i 114.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Sisè. Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de
Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució, de conformitat amb el que determina l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu
de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes
comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució , de
conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,

de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Palma, 12 de juliol de 2010
El director general de Personal Docent

Miquel Coll Cañellas

ANNEX I
( Resolució 12 de juliol de 2010)
VACANTS PER A PROFESSORS ESPECIALISTES A L´ESCOLA
SUPERIOR DE DISSENY
Especialitat: Disseny de moda
Assignatures: Tecnologia tèxtil (2n curs, 2 hores)
Cromatologia tèxtil (2n curs, 1 hora)
Estructures tèxtils (2n, 4 hores)
Requisits:
Experiència professional mínima de 3 anys en tecnologia tèxtil:
propietats dels teixits, materials, tecnologies de la fabricació i industria
tèxtil.
Experiència en colorimetria i tècniques de tenyit.
Experiència en estructures tèxtils, telers i estampats.
Especialitat: Disseny de moda
Assignatures: Projectes de moda II (2n curs, 7 hores)
Projectes de moda III (3r curs, 9 hores)
Gestió de qualitat (3r curs, 1 hora)
Requisits:
Experiència professional mínima de 3 anys com a dissenyador/a
professional de moda.
Participació amb col·leccions pròpies a passarel·les de prestigi
internacional.
Experiència professional en organització de passarel·les.
Especialitat: Disseny de moda
Assignatures: Estilisme i estètica I (2n curs, 3 hores)
Estilisme i estètica II ( 3r curs, 3 hores)
Complements de moda (opt., 4 hores)
Requisits:
Experiència professional mínima de 3 anys dins l’àmbit del disseny de
moda.
Experiència en estilisme de passarel·les de moda.
Experiència en estilisme a empreses de moda de reconegut prestigi.

Especialitat: Disseny de producte
Assignatures : Projectes de disseny de producte III ( 3r curs, 7 hores)
Economia i tècniques de producció ( 3r curs, 2 hores)
Taller de maquetes i models II ( 3r curs, 5 hores)
Requisits:
Experiència professional mínima de 3 anys com a dissenyador de
productes industrials.
Experiència professional en el camp de la fabricació industrial de
productes seriats.
Experiència en gabinets de disseny de producte.
Experiència en prototipat.

ANNEX II
(Resolució 12 de juliol de 2010)
PLACES PER A PROFESSORS ESPECIALISTES AL CONSERVATORI
PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA DE PALMA

Assignatures: Guitarra flamenca (Total 16 h setmanals)
Guitarra flamenca (Total 12 h setmanals)
Requisits: Experiència professional mínima de 3 anys en guitarra flamenca en
concerts com a membre de grup, solista o acompanyant de dansa flamenca.
Es valorarà: Titulació professional o superior de guitarra espanyola o guitarra
clàssica.

ANNEX III
(Resolució 12 de juliol de 2010)
PLACES PER A PROFESSORS ESPECIALISTES DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL
Cicle formatiu de grau mitjà: Arts gràfiques.
Assignatura: Processos d’impressió offset ( Total 10 h. setmanals).
Centre de treball: IES Josep Maria Llompart
Titulacions requerides:
Dissenyador gràfic.
Graduat en processos gràfics.
Tècnic superior en Producció en Indústries d’Arts Gràfiques.
Requisits:
Experiència laboral mínima de 3 anys en l’àmbit de les arts
gràfiques.
Experiència demostrada en el funcionament de màquines
d’impressió offset.

Nota: Atès que l’inici dels cicles formatius sempre està supeditat al nombre
d’alumnes matriculats, la contractació es realitzarà en el moment que es
confirmi aquest cicle.

ANNEX IV
( Resolució 12 de juliol de 2010)
PLACES PER A PROFESSORS ESPECIALISTES A L’ESCOLA SUPERIOR D’ART
DRAMÀTIC DE LES ILLES BALEARS.
Especialitat: Teoria teatral
Assignatures: Literatura i teoria dramàtica I i II, Història de les arts de
l’espectacle, Teoria i historia de l’art II i Teoria dramàtica contemporània
(Total 18 h. setmanals).
Titulacions requerides:
Titulació superior en història de l’art. Perfil: Teoria teatral i teoria i
història de l’art.
Certificat C de llengua catalana o equivalent.
Requisits: Experiència laboral mínima de 3 anys dins les arees de teoria teatral i
història de de l’art.
Especialitat: Tècnica de la veu i Cant
Assignatures: Tècnica de la veu I, Cant I, Cant II i Cant III. (Total 18 h.
setmanals).
Titulacions requerides:
Títol superior de música en l’especialitat de cant. Perfil: tècnica de la veu
i cant
Certificat C de llengua catalana o equivalent.
Requisits: Experiència laboral mínima de 3 anys com intèrpret o cantant
professional.
Especialitat: Interpretació, improvisació i taller d’interpretació
Assignatures: Interpretació I (interpretació i improvisació) i Interpretació III
(Taller d’interpretació III). (Total 18 h. setmanals).
Titulacions requerides:
Títol superior d’art dramàtic en l’especialitat d’interpretació. Perfil:
interpretació, improvisació i direcció de tallers.

Requisits: Experiència laboral mínima de 3 anys com intèrpret i/o director
d’espectacles professionals.
Especialitat: Taller d’Interpretació, Escenificació i Dramatúrgia
Assignatures: Interpretació III (Taller d’interpretació III), Escenificació,
Dramatúrgia I i Dramatúrgia II. (Total 12 h. setmanals).
Titulacions requerides:
Títol superior d’art dramàtic en l’especialitat de direcció i dramatúrgia.
Perfil: interpretació, escenificació, dramatúrgia i direcció de tallers.
Certificat C de llengua catalana o equivalent.
Requisits: Experiència laboral mínima de 3 com intèrpret, director i/o
dramaturg professional.
Especialitat: Música
Assignatures: Música I, Música II i Música III. (Total 9 h. setmanals)
Titulacions requerides:
Títol superior de música. Perfil: música i llenguatge musical aplicat a
l’art dramàtic
Certificat C de llengua catalana o equivalent.
Requisits: Experiència laboral mínima de 3 anys com intèrpret i/o director
professional.
Especialitat: Caracterització i indumentària, Escenografia i Estètica
Assignatures: Caracterització i indumentària, Escenografia i Estètica (Total 6
h. setmanals)
Titulacions requerides:
Títol superior d’art dramàtic en l’especialitat d’escenografia. Perfil:
caracterització i indumentària i escenografia.
Requisits: Experiència laboral mínima de 3 anys en espectacles i/o muntatges
professionals.

Especialitat: Dicció catalana
Assignatures: Dicció I, Dicció II i Dicció III (Total 9 h. setmanals)
Titulacions requerides:
Títol superior en filologia catalana, filologia romànica o d’art dramàtic
en l’especialitat d’interpretació o altra titulació superior relacionada
amb l’assignatura. Perfil: dicció catalana aplicada al teatre.
Certificat C de llengua catalana o equivalent.
Requisits: Experiència laboral mínima de 3 anys en centres superiors.
Especialitat: Dansa contemporània
Assignatures: Dansa I i Dansa II (Total 12 h. setmanals en el 1r semestre).
Titulacions requerides:
Titulació superior en dansa o títol equivalent. Perfil: dansa
contemporània.
Requisits: Experiència laboral mínima de 3 anys en centres superiors.
Experiència com a ballarí/na i/o coreògraf/a professional.
Especialitat: Producció i gestió teatrals
Assignatura: Producció i gestió teatrals (Total 3 h. setmanals en el 2n
semestre).
Perfil: Productor i gestor teatral.
Requisits: Experiència acreditada mínima de 3 anys d'exercici de la professió en
l'àmbit de la plaça o titulació superior relacionada amb l’assignatura.
Especialitat: Interpretació davant la càmera
Assignatura: Interpretació davant la càmera (Total 3 h. setmanals en el 2n
semestre).
Perfil: interpretació davant la càmera.
Requisits: Experiència acreditada mínima de 3 anys d'exercici de la professió en
l'àmbit de la plaça o titulació superior relacionada amb l’assignatura.

Especialitat: Dicció castellana
Assignatura: Dicció castellana (Total 3 h. setmanals en el 1r semestre).
Titulacions requerides:
Titulació superior en filologia hispànica, romànica, art dramàtic o altra
titulació superior relacionada amb l’assignatura.
Perfil: dicció
castellana aplicada al teatre.
Requisits: Experiència laboral mínima de 3 anys en centres superiors.

Especialitat: Literatura i teoria dramàtica III- El teatre català
Assignatura: Literatura i teoria dramàtica III - El teatre català (Total 3 h.
setmanals en el 1r semestre).
Titulacions requerides:
Títol superior en filologia catalana, filologia romànica o altra titulació
superior relacionada amb l’assignatura. Perfil: el teatre català.
Certificat C de llengua catalana o equivalent.
Requisits: Experiència laboral mínima de 3 anys.
Especialitat: Espai escènic
Assignatura: Espai escènic (Total 3 h. setmanals en el 1r semestre).
Perfil: espai escènic i escenotècnia.
Requisits: Experiència laboral mínima de 3 anys en l'àmbit de la plaça, o bé
titulació superior en art dramàtic, especialitat en escenografia.

ANNEX V
(Resolució 7 de juliol de 2010)
El currículum vitae s’haurà d’ajustar als apartats següents, adjuntant fotocòpia
simple de tota la documentació justificativa dels mèrits que es relacionen en els
apartats 2, 3 i 4 ordenats per apartats.
1. DADES PERSONALS
2. EXPERIÈNCIA LABORAL
Relació cronològica i descripció dels llocs de feina, relacionats amb la plaça a
la que es vol accedir, ocupats per l’aspirant.
3. DADES ACADÈMIQUES I DE FORMACIÓ
Relació cronològica i descripció dels estudis realitzats i dels cursos o seminaris
als que ha assistit.
4. CONEIXEMENT DE CATALÀ
5. EXPERIÈNCIA DOCENT
6. ALTRES MÈRITS O ACTIVITATS D’INTERÈS

ANNEX VI
SOL.LICITUD PER COBRIR PLACES COM A PROFESSOR ESPECIALISTA
EN CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS
(Resolució 12 de juliol de 2010)
LLINATGES I NOM ________________________________________________ DNI _____________
DATA DE NAIXEMENT________________________
ADREÇA_____________________________________
POBLACIÓ_____________CP________TELÈFON________________ NACIONALITAT _________
Deman:
Formar part de les llistes per cobrir les especialitats convocades per la Resolució de 12 de juliol
de 2010
Les places que sol·licit, atès que compleix els requisits assenyalats per la convocatòria, són les
assenyalades amb X
ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY (PALMA)
Especialitat: Disseny de moda ( assignatures: Tecnologia tèxtil,
Cromatologia tèxtil, Estructures tèxtils)
Especialitat: Disseny de moda (assignatures: Projectes de moda II,
Projectes de moda III, gestió de qualitat)
Especialitat: Disseny de moda (assignatures: Estilisme i estètica I,
Estilisme i estètica II, Complements de moda)
Especialitat: Disseny de Producte (assignatures: Projectes de disseny de
producte III, Economia i tècniques de producció, Taller de maquetes i
models II)
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA DE
MALLORCA
Especialitat: Guitarra flamenca
FORMACIO PROFESSIONAL
Especialitat : Arts gràfiques (assignatura: Processos d’impressió
offset)

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

Especialitat: Teoria teatral (assignatures: Literatura i teoria
dramàtica I i II, Història de les arts de l’espectacle, Teoria i
historia de l’art II i Teoria dramàtica contemporània
Especialitat: Tècnica de la veu i Cant (assignatures: Tècnica de la
veu I, Cant I, Cant II i Cant III)
Especialitat: Interpretació, improvisació i taller d’interpretació
(assignatures: Interpretació I i Interpretació III)
Especialitat: Taller d’Interpretació, Escenificació i Dramatúrgia
(assignatures: Interpretació III, Escenificació, Dramatúrgia I i
Dramatúrgia II)
Especialitat: Música (assignatures: Música I, Música II i Música
III)
Especialitat: Caracterització i indumentària, Escenografia i
Estètica (assignatures: Caracterització i indumentària,
Escenografia i Estètica)
Especialitat: Dicció catalana (assignatures: Dicció I, Dicció II i
Dicció III)
Especialitat: Dansa contemporània (assignatures: Dansa I i
Dansa II)
Especialitat: Producció i gestió teatrals (assignatura: Producció i
gestió teatrals)
Especialitat: Interpretació davant la càmera (assignatura:
Interpretació davant la càmera)
Especialitat: Dicció castellana (assignatura: Dicció castellana)
Especialitat: Literatura i teoria dramàtica III- El teatre català
(assignatura: Literatura i teoria dramàtica III - El teatre català)
Especialitat: Espai escènic (assignatura: Espai escènic)
_________________________________, de _____________________de 2010
Signatura

DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT

ANNEX VII
VALORACIÓ GENERAL DE MÈRITS
(Escola Superior de Disseny, Conservatori Professional de Música i Dansa,
Formació Professional)
MÈRITS
1. EXPERIÈNCIA LABORAL NO DOCENT (Fins a 10 punts)
Per any complet, que excedeixi dels 3 obligatoris, d’experiència
laboral en llocs de feina relacionats amb l’especialitat
convocada.......................................................................
Per cada mes complet d’experiència laboral en llocs de feina
relacionats amb l’especialitat convocada………………………..

PUNTUACIÓ

1 punt
0.08 punts

2. CATALÀ
Nivell C...................................................................
Nivell B...................................................................
Nivell A...................................................................
3. EXPERIÈNCIA DOCENT (Fins a 5 punts)

1 punts
0,75 punt
0.5 punts

Per cada any d’experiència docent en arees relacionades en
l’especialitat per a la que s’opta.............................
Per cada mes d’experiència docent en arees relacionades en
l’especialitat per a la que s’opta............................
4. FORMACIÓ Relacionada amb l’especialitat per a la que
s’opta(Fins a 5 punts)

1 punt
0.08 punts

4.1 CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ I FORMACIÓ (Assistència)
De 10 a 30 hores………………………………………………
De 40 a 60 hores………………………………………………
Més de 60 hores……………………………………………….

0.25 punts
0.50 punts
1 punts

4.2 IMPARTICIÓ DE CURSOS
De 10 a 30 hores………………………………………………
De 40 a 60 hores………………………………………………
Més de 60 hores……………………………………………….

0.25 punts
0.50 punts
1 punts

Tots els mèrits al·legats hauran d’estar degudament registrats i documentats.
La llista dels aspirants seleccionats es configurarà per l’ordre de les
puntuacions obtingudes.

ANNEX VIII
VALORACIÓ GENERAL DE MÈRITS
(Escola Superior d’Art Dramàtic)
MÈRITS
1. EXPERIÈNCIA LABORAL NO DOCENT (Fins a 10 punts)
Per any complet, que excedeixi dels 3 obligatoris, d’experiència
laboral en llocs de feina en l’especialitat d’interpretació,
direcció, dansa, concert, espectacles, etc................................
Per cada mes complet, que excedeixi dels 3 obligatoris,
d’experiència laboral en llocs de feina relacionats amb
l’especialitat convocada..........................................................

PUNTUACIÓ

1 punt
0.08 punts

2. MÈRITS ACADÈMICS (Fins a 10 punts)
2.1 Formació específica en l’especialitat (cursos, especialitats,
postgraus i master) ………………………………………………………… Fins a 6 punts
2.2 Títol de Doctor relacionat amb l’especialitat……………………
4 punts
2.3 Suficiència investigadora relacionada amb l’especialitat…….
2 punts
2.4 Cursos de doctorat complets relacionats amb l’especialitat..
1 punt
3. CATALÀ
Nivell C...................................................................
Nivell B...................................................................
Nivell A...................................................................
4. EXPERIÈNCIA DOCENT (Fins a 10 punts)
Per cada curs en centres d’ensenyament superior, en funció de
les hores lectives i de la coincidència amb l’especialitat..........
Per cada curs en altres centres, en funció de les hores lectives i
de la coincidencia amb l’especialitat………………………………..
Per cada curs com a càrrec directius a centres d’ensenyament
superior (director, cap d’estudis i secretari)………………………

1 punts
0,75 punts
0.50 punts
D’1 a 2 punts
De 0.005 a
0.15punts
De 0.25 a 0.5 p

2. ALTRES MÈRITS RELACIONATS AMB L’ESPECIALITAT
(Fins a 10 punts)
Impartició de seminaris, conferències i participació en
congressos amb comunicació (0.25 p/c)………………………….
Fins a 4 punts
Publicacions d’investigació i recerca (publicats o en
premsa)(0.5p/p)…………………………………………………………. Fins a 4 punts
Publicacions originals de creació (publicats o en premsa) (0.25
p/p)…………………………………………………………………………
Fins a 2 punts
Tots els mèrits al·legats hauran d’estar degudament registrats i documentats.
La llista dels aspirants seleccionats es configurarà per l’ordre de les
puntuacions obtingudes.

