Convocatòria a l’entrevista
Codi borsa disciplina/es:ATP-410

ATP-410 psicologia, pedagogia i sociologia de l’educació
ATP-410 didàctica de la tecnologia (ESO i Batxillerat)
ATP-410 didàctica de la formació professional
ATP-410 organització escolar
ATP-410 formació en entorns virtuals
ATP-410 innovació docent

(PSI)
(ESO)
(FP)
(OE)
(FEV)
(IND)

Les persones candidates que han superat la prova de valoració dels mèrits i capacitats són
convocades amb 3 dies naturals d’antelació a la realització de l’entrevista d’acord amb el
següent calendari:
Tal com ens indiquen des del servei de Concursos de la UPC, L’entrevista només pot ser
presencial per tal de garantir la identitat i la igualtat d’oportunitats de la totalitat dels
participants en el procés selectiu. Això comporta que aquesta fase no podrà
desenvolupar-se fins haver finalitzat les mesures de confinament en vigor.
Per tant, el dia i lloc resta pendent de confirmar, atenent a l'ordre de tancament de
l'activitat acadèmica de la UPC i del país, per la situació d'alarma degut al Coronavirus.
Tant aviat es re-emprengui de nou l'activitat, es comunicarà dia, hora i lloc de realització
de la segona prova.
Després d’aquest període de confinament podem continuar amb la realització de la segona
prova, la qual ha de ser telemàtica. Per això us convoquem en el Meet:
meet.google.com/coo-iyrb-ktp

COGNOM I NOM

BAZTAN QUEMADA, PABLO
AGUT HORNA, MARIA NEUS

DATA / HORA

19-06-2020 a les 15h
19-06-2020 a les 16h

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: DT 16 de juny 2020

EL PRESIDENT/A
Enric Mayol Sarroca

SECRETARI/ÀRIA
Joana d'Arc Prat Farran

VOCAL
Rosanna Fernandez Ruiz

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 13/2020, de 9 de gener

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, 17 de Març de 2020

EL PRESIDENT/A
Enric Mayol Sarroca

SECRETARI/ÀRIA
Joana d'Arc Prat Farran

VOCAL
Rosanna Fernandez Ruiz

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 13/2020, de 9 de gener

