
 

 

   
 

CONVOCATÒRIA  
 

1 PLAÇA DE PROFESSOR/A ESPECIALISTA AL MÒDUL PROFESSIONAL “TÈCNIQUES DE TEMPS 

LLIURE” DEL  CFGM: TGUIA AL IES JORGE JUAN. 

 
CENTRE EDUCATIU: IES JORGE JUAN (SAGUNT)     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  especialista. (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: 

5 dies hàbils des de l’endemà de la publicació (2 Setembre fins el 8 setembre del 2022) 

◼ Procés de selecció 

• Tot el procediment s’anirà publicant a la web del centre i al seu tauler d’anuncis 

 

1- Entrevista professional: es publicarà el lloc i hora de convocatòria per als candidats/es 

que  acomplisquen els requisits d’accés (el 9 de setembre de 2022) 

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) 

(a l’endemà d’acabar les entrevistes de tots els candidats) 

 
◼ Requisits dels aspirants: 

• Estar en possessió d’una titulació equivalent o superior al nivell impartit. 

• 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 de les activitats físiques en el medi 
natural, 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 amb càrrega lectiva de 8 h a l'IES JORGE JUAN de Sagunt 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 a l’institut, o via e-mail 46007554@edu.gva.es 

mailto:46007554@edu.gva.es


 

 

   
 

 

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). 2 punts. 

• Curs de monitor o monitora d’activitats de temps lliure educatiu infantl i juvenil (titulació oficial expedida per l’IVAJ). 1 punt. 

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

• Grau en ciències de l'activitat física i l'esport i altres graus relacionats. 4 punts  

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

• Competència lingüística Nivell C1 Valencià i anglès. 1,5 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.2 punts per modalitat acreditada (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.. 2 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 20 PUNTS) 

 


