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Bases de la convocatòria 

Segons l’acord de la direcció de la Universitat Internacional d’Estiu per a Persones 

Grans de 10 de març de 2017, s’estableixen les següents bases per a l’ocupació de les 

places d’alumnes de suport per al desenvolupament de tasques de gestió i dinamització 

dins el programa de la Universitat Internacional d’Estiu per a Persones Grans que 

organitza el Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB per al mes 

de setembre de 2017. 

1. Objecte de la convocatòria 

1. La funció dels alumnes de suport és col·laborar amb al personal de la UIB en 

l’organització i gestió d’activitats de dinamització de grups que es programen dins el 

marc de la Universitat Internacional d’Estiu per a Persones Grans. 

2. Els alumnes de suport desenvolupen una tasca formativa, i en cap cas no s’hi 

estableix cap relació laboral. 

3. Poden formalitzar la sol·licitud els alumnes i exalumnes de la UIB. 

4. La convocatòria s’ajusta als principis d’igualtat, publicitat, mèrit i competència. 

2. Presentació de sol·licituds 

1. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert de l’22 de març al 10 de juny 

(inclòs). 

2. Les sol·licituds s’han de dirigir a la directora de la Universitat Internacional d’Estiu 

per a Persones Grans, doctora Carme Orte, i presentar a través del correu electrònic 

barbara.ordinas@uib.es abans del darrer dia del termini establert. 

3. Les sol·licituds han de contenir el formulari adjunt a la convocatòria emplenat, 

curriculum vitae (especificant-hi estudis) amb fotografia recent i acreditació d’idiomes. 

3. Procés de selecció 

1. Els criteris generals de selecció per a les places d’alumnes de suport per a aquesta 

convocatòria són els següents: 

a. Nivell parlat de la llengua anglesa (es valoraran altres llengües). 

b. Disponibilitat. 

c. Curriculum vitae. 
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2. Totes les sol·licituds que compleixin els requisits de les places ofertes a la 

convocatòria (annex II) seran incloses a la borsa d’alumnes de suport de la Universitat 

Internacional d’Estiu. 

3. La direcció de la Universitat Internacional d’Estiu per a Persones Grans disposarà que 

els estudiants integrants de la borsa d’alumnes de suport cobreixin les places segons les 

necessitats mitjançant una entrevista personal. 

4. El termini de resolució de sol·licituds acaba el 15 de juny. La llista d’admesos es 

penjarà a la web de la Universitat Internacional d’Estiu per a Persones Grans 

(http://summersenioruniversity.uib.eu/). 

4. Durada 

Les places ofertes a la convocatòria tenen una durada específica (annexos I i II). 

5. Dedicació i compensació 

1. L’horari de les tasques de suport es definirà segons les necessitats del servei (annex 

II). 

2. Es compensarà la tasca amb un ajut de 150 euros bruts (retenció segons la normativa 

fiscal aplicable). 

3. L’ajut es tramitarà una vegada acabada la Universitat Internacional d’Estiu. El Servei 

de Control i Comptabilitat de la UIB és l’òrgan encarregat de fer-lo efectiu. 

4. En cas que l’estudiant renunciï voluntàriament a la plaça abans que acabi el termini 

establert, no rebrà cap ajut compensatori. 

Disposició final 

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres 

de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta convocatòria apareguin en 

gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o 

femení, segons el sexe del titular de qui es tracti. 

Disposició derogatòria 

Mitjançant la present convocatòria es deroguen totes les anteriors. 
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Disposició final 

Aquesta convocatòria entrarà en vigor el dia que es publiqui. 

 

 

 

 

Palma, 11 de març de 2017. 

La directora de la Universitat Internacional d’Estiu per a Persones Grans, 

Dra. Carme Orte 


