
CONVOCATÒRIA 

1 PLAÇA DE PROFESSOR/A  ESPECIALISTA AL MÒDUL PROFESSIONAL “GUIA EN BICICLETA”  DEL
CFGM: TGUIA EN HORARI COMPARTIT ENTRE IES JORGE JUAN I  IES VALLADA.

CENTRES EDUCATIUS: IES JORGE JUAN (SAGUNT) I IES VALLADA (VALLADA).
CURS: 2022-2023

NORMATIVA
◼  R.D.1560/1995,  de 21 de setembre,  pel  qual  es regula el  règim de contractació  de professorat
especialista (BOE 21/10/1995).
◼ L.O. 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (*arts.9502,96.3,96.4,97.2 i 98.2)
◼ Decret 296/1997, de 2 de desembre, pel qual es regula el règim de contractació de professorat
especialistes. (DOGV 17/12/1997).
◼ Instruccions sobre selecció de professorat especialista (Setembre 2012).
Contractació sotmesa al règim de Dret Administratiu i caràcter temporal.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D'URGÈNCIA
◼ Termini de presentació de sol·licituds:
10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació (16 al 30 de Juny del 2022)
◼ Procés de selecció
 Tot el procediment s’anirà publicant a les respectives web del 2 centres i als seus tauler d’anuncis
1-  Entrevista  professional:  es  publicarà  el  lloc  i  hora  de  convocatòria  per  als  candidats/es  que
acomplisquen els requisits d’accés.
2- Baremació de mèrits:  es baremaran i publicaran els mèrits aportats juntament amb l’entrevista
professional, segons les puntuacions determinades als criteris de baremació (Annex I).

◼ Requisits dels aspirants:
 Les condicions generals exigides per a l'ingrés en la funció pública docent establides en l'art. 12 del
RD 276/2007
 Experiència professional reconeguda en el camp laboral corresponent, fora de l'àmbit docent, amb
dos anys d'exercici professional en els quatre anys immediatament anteriors al nomenament.
 Posseir les competències i qualificació necessàries per a impartir els mòduls per als quals es precisa
la contractació.
 La plaça contempla un horari compartit entre dos centres educatius. Sent la càrrega lectiva de *12h
en l'IES JORGE JOAN de Sagunt i de *6h en l'IES VALLADA   de Vallada,  més les corresponents
hores complementàries.

◼ Documentació a presentar:
 DNI, passaport, NIE, etc…
 Currículum vitae i fotocòpia dels mèrits.
 Informe de vida laboral o certificació equivalent de la mutualitat laboral a la qual estiguera afiliat.
 Poden adjuntar la documentació de manera presencial en qualsevol dels dos instituts, o via e-mail a 
un dels següents correus:

46007554@edu.gva.es
v.planagarrigues@edu.gva.es

mailto:46007554@edu.gva.es


ANNEX I
CRITERIS DE BAREMACIÓ

FORMACIÓ ACADÈMICA

1. BAREMACIÓ DE MÈRITS ACADÈMICS 
ESPECÍFICS BAREMACIÓN DE MÉRITOS 
ACADÉMICOS ESPECÍFICOS

VALORACIÓ

Titulat federatiu relacionat en el guiatge en bicicleta, 
mecànica de bicicleta o similar.

2,5 Punts per títol

Tècnics Esportius relacionats en el món de la muntanya o el 
guiatge de grups

0,5 Punt per
titulació

Certificats de Professionalitat relacionats directament en els 
continguts a treballar al mòdul GUIA EN BICICLETA

0,5 per certificat
(màxim 2 punts)

Altres certificats de professionalitat no relacionats directament en
els continguts del mòdul de Guia en Bicicleta

0,2 per certificat
(màxim 1 punt)

Equivalències a efectes professionals dels tècnics 
esmentats .C.S.D-Ministeri d’Educació

Punts de 0,5 a 5
segons

equivalències

MÀXIM 10 PUNTS

  

2. BAREMACIÓ MÈRITS ACADÈMICS NO 
ESPECÍFICS

VALORACIÓ

Grau relacionat al cicle; ef, forestals, agrícoles, geografia, 
biologia, ambientals,fisio, Infermeria, medicina, etc

1 Punts

Grau superior o mitjà d’FP de la família professional 
d'activitats físiques i esportives (sempre que no siga 
l’al·legat com a requisit)

0,5 Punt

Formació de Socorrisme en espais naturals reconeguda 
oficialment .

1 punt

Competència lingüística Nivel C1 Valencià i anglés. 1 per idioma

Competència lingúistica Nivel B2 Valencià i anglés 0,50 per idioma

Competència linguística Nivel B1 Valencià i anglés 0,25 per idioma

MÀXIM 5 PUNTS



EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Experiència laboral relacionada amb l'àmbit laboral de les 
activitats físiques en el medi natural.

VALORACIÓ

Impartició de  cursos  en entitats públiques o privades
reconegudes oficialment, d'activitats formatives (mínim 20 h)
relacionades amb el  Guiatge en bicicleta (1punt cada 20
hores)

1 punt per activitat
acreditada

(màxim 8 punts)

Impartició del mòdul de Guia en Bicicleta LOE o l’anterior
LOGSE en centres públics, com a professo/a especialista

2 punts per curs
escolar impartit.

Monitoritzar activitats en bicicleta, guiatge, mecànica o 
altres.

2 punts per
modalitat acreditada

(màxim 8 punts)

Gestió i organització d'esdeveniments relacionats amb el 
món del ciclisme.

1 punt per 
activitat 
acreditada

(màxim 2 punts)

Col·laboracions en tallers, activitats, programes amb alumnat 
del GM, centres educatius, etc..

1 punt per 
activitat 
acreditada

(màxim 2 punts)

MÀXIM 20 PUNTS

ENTREVISTA PROFESSIONAL

Coneixements teòrics, pràctics, habilitats socials i 
personals.

VALORACIÓ

Capacitat comunicativa De 0 a 5 Punts

Recursos didàctics, d’organització i gestó de grups, resolució de 
conflictes...

De 0 a 5 Punts

Capacitats i destreses De 0 a 5 Punts

Supòsits pràctics De 0 a 5 Punts

20 PUNTS


