
 
 
From: MIGUEL ROBERT FERRER  <miquelrobert@ub.edu> 
Date: 2015-06-19 16:31 GMT+02:00 
Subject: RE: em pots informar sobre això? 
To: DAVID RIBERA NEBOT <driberanebot@ub.edu> 
 
Bon dia David 
  
Les ‘places que ara surten són per alguns dels associats que ja estaven al departament des de 

fa temps, però a finals de Juliol primers de setembre potser que surtin noves places, el que no 

sé es amb qui perfil sortiran 
  
  
Fins aviat 
  
  
Dr. Miquel Robert i Ferrer 
Secretari del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal 
Despatx 316 de l’Edifici de Llevant 
Campus Mundet ( Avinguda de la Vall d’Hebron 171) 
Barcelona 08035 
Telf : 934035140 
miquelrobert@ub.edu 
  
  

 
  
De: DAVID RIBERA NEBOT  
Enviado el: dijous, 18 / juny / 2015 02:02 
Para: MIGUEL ROBERT FERRER 
Asunto: em pots informar sobre això? 
  
Hola Miquel, 
  
Acabo de veure aquest email sobre una convocatòria de places com a professor associat. 
En veig una que varem comentar sobre "Educació Física a Primària" 
  
Em pots informar del que consideris oportú? 
  
salut, 
David 
   
David Ribera-Nebot 
www.educacionmotriz.com 



   
---------- Forwarded message ---------- 
From: Director/a del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical 
i <demc@ub.edu> 
Date: 2015-06-17 10:35 GMT+02:00 
Subject: RV: Convocatòria de concursos públics per a la contractació de professorat 
associat  
To:  MIGUEL ROBERT FERRER <miquelrobert@ub.edu>,  

  
  
De: RM L.  
Enviat: dimecres, 17 / juny / 2015 10:32 
Per a: Director/a del Departament de Treball Social i Serveis Socials; Director/a del 
Departament de Teoria i Història de l'Educació; Director/a del Departament de Mètodes 
d'Investigació i Diagnòsti; Director/a del Departament de Didàctica i Organització Educativa; 
Director/a del Departament de Didàctica de les Ciències Socials; dep-devp@ub.edu; Director/a 
del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i; Director/a del Departament de Didàctica 
de la Llengua i la Liter 
A/c: O. MA 
Tema: Convocatòria de concursos públics per a la contractació de professorat associat 
  

 
  
  
El DOGC núm. de 6892 de 15 de juny de 2015 es publica la resolució de la UB per la qual es convoquen 
a concurs diverses places de personal acadèmic contractat temporal. 
  
Presentació de sol· licituds: del 16 de juny fins al 3 de juliol de 2015, inclusivament. 
  
Les bases de la convocatòria es publica a l’adreça http://www.ub.edu/comit/pdi/concurs i els taulers 
d’anunci: 

• Servei de Personal Acadèmic (recinte de la Maternitat - Travessera de les Corts, 131-
159) 

• Administració de Centre d’Educació (Palau de les Heures, recinte Mundet – Passeig de 
Vall d’Hebron, 171) 

  
Els requisits específics per les places de professorat associat de la Facultat d’Educació estan 
publicats a l’esmentat tauler d’anuncis al Palau de les Heures. 
  
Lloc de presentació: 

•         Oficines de Registre de la UB (http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html) 
•         Per qualsevol dels procediments establerts a l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 
26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999 

  
  
Documentació relacionada 

• Resolució (PDF) 
• Bases de la convocatòria (PDF) 
• Annex I (PDF) 
• Places de professorat associat (PDF) 
• Instància (DOC) 
• Compromís de català (DOC) 
• Declaració responsable (DOC) 

 
 



sCordialment, 
  
-- 
RM. L  
 
Oficina d'Afers Generals  
Administració d'Educació   
 
Passeig de la Vall d'Hebron, 171  
Palau de les Heures, 2a planta  
08035 Barcelona  
Tel. +34 93 403 51 14 

  
 
 
Aquest correu electrònic i els annexos poden contenir informació confidencial o protegida legalment i està adreçat 
exclusivament a la persona o entitat destinatària. Si no sou el destinatari final o la persona encarregada de rebre’l, no esteu 
autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el contingut. Si heu rebut aquest correu 
electrònic per error, us preguem que n’informeu al remitent i que elimineu del sistema el missatge i el material annex que pugui 
contenir. Gràcies per la vostra col·laboració.  
 
Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente 
dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no es el destinatario final o la persona encargada de recibirlo, no está 
autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni a revelar su contenido. Si ha recibido este mensaje electrónico 
por error, le rogamos que informe al remitente y elimine del sistema el mensaje y el material anexo que pueda contener. 
Gracias por su colaboración.  
 
This email message and any documents attached to it may contain confidential or legally protected material and are intended 
solely for the use of the individual or organization to whom they are addressed. We remind you that if you are not the intended 
recipient of this email message or the person responsible for processing it, then you are not authorized to read, save, modify, 
send, copy or disclose any of its contents. If you have received this email message by mistake, we kindly ask you to inform the 
sender of this and to eliminate both the message and any attachments it carries from your account. Thank you for your 
collaboration. 
 


