
 

Acta de constitució i valoració de la Comissió de Selecció per a adjudicar  la 
direcció i el muntatge d'un espectacle de dansa contemporània en la 
Universitat d'Alacant per al curs 2015/2016, publicada en el BOUA de 9 de 
juny de 2015 
 
La Comissió de Selecció per a adjudicar la direcció i el muntatge d'un espectacle de 
dansa contemporània en la Universitat d'Alacant per al curs 2015/2016, prevista 
segons la convocatòria publicada al BOUA del  9 de juny de 2015, va ser convocada en 
temps i forma. Es va reunir el dijous 16 de juliol de 2015 a les 10:45 h i està formada 
pels següents membres: 
- President: Carles Cortés Orts, vicerector de Cultura, Esports i  Política Lingüística. 

- Secretari: Faust Ripoll Domènech, director del Servei de Llengües i Cultura 

- Ferran Isabel i Vilar: subdirector del Servei de Llengües i Cultura 

- Valerie Maciá Manzanaro 

- Eloísa Martínez Azorín 

 
Tenint en compte la convocatòria, la Comissió aplica els següents criteris per a establir 
el barem i la motivació a l’objecte de la proposta d’adjudicació del projecte presentat: 
a) Interès cultural i artístic del projecte (fins a 20 punts). 
b) Curriculum vitae i descripció de la trajectòria professional de la persona que 
propose el projecte (fins a 20 punts). 
c) Viabilitat del projecte, amb això s ́entendrà la possibilitat que puga ser dut a terme 
quant a mitjans tècnics i personals, incloent-hi els del director del muntatge, escènics, 
etc. (fins a 10 punts). 
d) Adequació del projecte a l'àmbit universitari, es valorarà sobretot en el projecte la 
millor involucració dels alumnes en l'obra proposada i la connexió directa d ́aquesta 
amb la diversificació de continguts docents. Especialment es valorarà també que les 
propostes presenten un cronograma detallat del treball que es durà a terme i del taller 
formatiu amb els alumnes esmentats (fins a 15 punts). 
e) Originalitat de les propostes (fins a 15 punts). 
 
 
VALORACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
Tenint en compte els ítems, l’establiment del barem i la motivació referida, la candidata 
presentada obté la següent puntuació per a cadascun d’ells: 
 

 Interès 
cultural i 
artístic i 
adequació 
(20 punts) 

CV i 
trajectòria 
professional 
(20 punts) 

Viabilitat 
(10 punts) 

Adequació a 
l’àmbit 
universitari 
(15 punts) 

Originalitat 
(15 punts) 

TOTAL 

Inmaculada 
Manresa 
López 

15 16 8 12 8 59 

 



 

La candidata Inmaculada Manresa López passa a la fase d’entrevista personal. Està 
convocada per al dia 21 de juliol a les 9 h., al Vicerectorat de Cultura, Esports i Política 
Lingüística de la Universitat d’Alacant. 
 
La fase  d’entrevista, que puntua fins a 20 punts, tindrà per objecte, entre altres, valorar 
l’aptitud o idoneïtat del projecte presentat, per a determinar, basant-se en aquesta, les 
habilitats concretes del projecte preseleccionat, entre altres aspectes. 
 
 
Alacant, 17 de juny de 2015 
 
 
 
El president       El secretari  
 
Carles Cortés Orts      Faust Ripoll Domenech 


