
 
 
 

   
 

SOL·LICITUD DE PLAÇA PROFESSORAT TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN TÈCNIQUES 

DE TEMPS LLIURE 

DADES DE EL/LA SOL·LICITANT  

DNI / NIF / NIE:         

COGNOMS:        

NOM:        

ADREÇA: 

CORREU ELECTRÒNIC:         

TELÈFON DE CONTACTE: 

EXPOSA  

Que estant interessat/ada en la participació del concurs públic per a cobrir la plaça de P.T.E. per al 

mòdul  Tècniques de Temps Lliure i complint els requisits legals que regulen la convocatòria  (llei 

orgànica 2 / 2006 de 3 de maig, art. 96.3, 96.4 y 98.2 ; Decret 296/1997 de 2 de maig, DOCV 

17/12/1997); Reial Decret 402/2020 de 25 de febrer pel que s'estableix el títol de Guia en el medi 

natural i de temps lliure i s fixen els criteris del currículum (article 12.5) 

SOL·LICITE 

Que es bareme tota la documentació aportada amb aquesta sol·licitud 

DOCUMENTACIÓ APORTADA 

 Fotocopia DNI 

 Titulació igual  o superior a grau mitjà 

 Informe de vida laboral i/o certificat d'empresa on s'especifiquen les funcions 

realitzades 

 Currículum vitae y fotocòpia per a compulsa dels mèrits aportats 

       

València a .................. de ............... de 2022 

Signat .............................................................................. 

 



 
 
 

   
 

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ TÈCNIQUES DE TEMPS LLIURE  

Requisit indispensable i que no computa en la baremació: 

● Una titulació equivalent o superior al nivell impartit. 
● Experiència laboral mínima de 2 anys relacionada amb l'àmbit laboral de les activitats físiques en el medi natural.  

 

1. FORMACIÓ ACADÈMICA 

1.1. BAREMACIÓ DE MÈRITS ACADÈMICS ESPECÍFICS (MÀXIM 10 PUNTS)  

• Tècnic/a superior en ensenyament i animació socioesportiva (TSEAS). Tècnic/a superior en animació sociocultural i turística 
(TASOCT). 5 punts per títol  

• Titulat/ada en TGUIAMN (LOE) o TECAMN (LOGSE) 1 punt per títol  

• Curs de formador o formadora d’animadors (titulació oficial expedida per l’IVAJ). 2 punts.   

• Curs de director o directora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (titulació oficial expedida per l’IVAJ). 1,5 punts. 

• Curs de monitor o monitora d’activitats de temps lliure educatiu infantl i juvenil (titulació oficial expedida per l’IVAJ). 0,5 punts. 

 

1.2. BAREMACIÓ MÈRITS ACADÈMICS NO ESPECÍFICS (MÀXIM 5 PUNTS) 

• Grau en ciències de l'activitat física i l'esport i altres graus relacionats. 1 punt  

• Màster oficial universitari en formació del professorat i altres màsters relacionats amb el mòdul. 1 punt 

• Competència lingüística Nivell C1 Valencià i anglès. 1 punt per idioma  

• Competència lingüística Nivell B2 Valencià i anglès.  0,75 punt  per idioma  

• Competència lingüística Nivell  B1 Valencià i anglès.  0,25 punt per idioma  

• Altres cursos relacionats amb el àmbit docent. 0,2 /0,5  punts segons hores per curs. Màxim 1 punt  

 

2. EXPERIENCIA PROFESSIONAL. Experiència laboral relacionada amb l'àmbit laboral de les activitats físiques en el medi 

natural (MÀXIM 20 PUNTS) 

• Impartició en entitats públiques o privades d'activitats formatives (mínim 20 h) relacionades amb el temps lliure. (1 curs = 1 activitat) 

1 punt per activitat acreditada (màxim 8 punts)   

• Monitoritzar activitats de temps lliure per a grups infantils, juvenils  i adults. Acreditat amb informe de vida laboral i/o certificat 

d’empresa acreditant funcions.(màxim 8 punts)  

• Gestió, organització i coordinació d'esdeveniments relacionats amb el temps lliure. Acreditat amb informe de vida laboral i/o certificat 

d’empresa acreditant funcions.. 1 punts per activitat acreditada (màxim 4 punts)   

• Col·laboracions en tallers, activitats, associacions, programes amb alumnat d’ FP en centres educatius, etc. (Acreditar mínim  5 hores). 

1 punt per activitat acreditada (màxim 2 punts). 

• Realització d'activitats de temps lliure per a grups amb risc d'exclusió social i/o grups amb diversitat funcional.  1 punt per activitat 

acreditada (màxim 2 punts)  

 

3. ENTREVISTA PROFESSIONAL. Coneixements teòrics, pràctics, habilitats socials i personals (MÀXIM 10 PUNTS) 

• PROVA: Presentació d’una programació didàctica relacionada amb els continguts del mòdul, que incloga  una sessió pràctica per  un 

grup de 25 alumnes de GM i  de 2 h. de duració. Temps d'exposició 30 min.  De 0 a 10 Punts 

 


