
 
PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT TÈCNIC ESPECIALISTA 

I BORSA DE TREBALL 

 

L'IES La Nucia convoca un procés de selecció amb la finalitat de contractar, a temps 

complet durant el curs 2022-2023, professor/a especialista que impartisca el mòdul 1339 

“Maniobres amb cordes” inclòs dins del 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de 

Guia en el Medi natural i Temps Lliure. 

 

La tramitació de l'expedient de contractació i en el seu cas, la signatura del contracte, 

quedarà supeditada a la disponibilitat de la preceptiva autorització de cobertura del lloc, 

podent suspendre's o modificar-se (inclosa la previsió d'horari lectiu) sense cap mena 

d'indemnització a les persones interessades en aquest. 

 

El horari del mòdul és pel matí i al ser més de 5h, podria realitzar-se en dos dies. 

 

CICLE FORMATIU MÒDUL DURACIÓ PERÍODE CURS 

“Guia en el Medi Natural i 

Temps Lliure”   

“Maniobres amb 

cordes” 

7 hores 

setmanals 

1er y 2n 

trimestres 

22-23 

 

BASE NORMATIVA. 

• Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu. Art 33. 

• Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Art. 95. 

• Decret 296/1997, de 2 de desembre, del govern valencià, pel qual es regula el règim 

de contractació de professors especialistes. Articles 2, 4, 6 i 9. 

• Reial decret 402/2022, de 25 de febrer, pel qual s'estableix el títol de “Tècnic en guia 

en el medi natural i de temps lliure”. Art 12. 

 

REQUISITS GENERALS. 

 

Per a poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de 

complir els requisits i les condicions generals següents: 

 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'un país membre de la Comunitat Europea, d'acord 

amb la que establisca la Llei que regule l'accés a la funció pública espanyola dels 

nacionals dels altres estats membres de la Comunitat Econòmica Europea. 

b) Tenir complerts divuit anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació. 

c) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible 

amb l'exercici de la docència. 



 
d) No haver estat separat per expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. 

e) No ser funcionari de carrera del mateix cos a què es referisca la convocatòria,   

f)  No estar cursant els mateixos estudis als quals s'opta ocupar la plaça de professorat 

tècnic especialista. 

 

REQUISITS ESPECÍFICS. 

 

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

desenvolupant les competències específiques del Mòdul “Maniobres amb cordes”. 

S'haurà d'aportar la documentació que acredite la capacitació professional per al 

desenvolupament d'aqueixes competències específiques. (Informe de la Tresoreria de la 

Seguretat Social). 

b) Posseir la competència i qualificació necessàries per a impartir correctament la docència. 

 

c) Disponibilitat horària per a la docència i reunions necessàries de coordinació 

pedagògica. 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR   

 

El termini de presentació serà del 5 al 7 de juliol de 2022 fins les 13:30. La 

documentació aportada s'entregarà a la Secretaria de l'IES La Nucia en horari de 9:00 

a 13:30. C/Les Rotes 13. La Nucia (Alacant). Cal presentar: 

 

a) Entregar la sol·licitud, Annex 1, dins del termini i en la forma escaient segons 

convocatòria. 

 

b) Fotocòpia del DNI/NIF. 

 

c) Certificat de l'empresa, o informe de la Tresoreria de la Seguretat Social, on 

desenvolupe o haja desenvolupat la seva activitat professional, amb expressió de la 

durada del contracte, descripció de les funcions i àrees ocupades i el període de temps 

que les ha exercit, o, si escau, còpia del contracte laboral. En cas d'acompliment de 

l'activitat com a treballador autònom ha d'acreditar documentalment aquesta 

circumstància, així com justificació suficient dels serveis prestats com a tal. 

 

d) Annex 2. Autobaremació.  

 



 
e) Fotocòpia de documentació justificativa dels mèrits al·legats ordenada per apartats del 

barem, per a això s'acompanyarà de l'original en el moment de la presentació per a 

acarar. 

 

f) Curriculum vitae en el qual s'incloguen almenys els apartats:  

 

• Dades personals. (adreça de correu electrònic i número de mòbil). 

• Dades de formació i / o acadèmics. 

• Experiència laboral relacionada amb l'especialitat a la qual s'opta. 

• Experiència docent en cicles de grau mitjà. 

• Altres mèrits o activitats d'interès. 

 

CALENDARI D´ACTUACIONS.  

 4 de juliol: Publicació de la convocatòria, incloent l'oferta d'ocupació, els criteris de 

valoración dels candidats i aquest calendari en tauler d'anuncis de centre i pàgina 

web. 

 De el 5 al 7 de juliol: termini per a presentació de sol·licituds i documentació. 

 Dia 8 de juliol: publicació de llistes provisionals persones admeses i excloses per 

al procediment. 

 Dia 11 de juliol: Reclamacions 

 Dia 12 de juliol: Publicació llistes DEFINITIVES de les persones admeses i 

excloses. 

 13-14 de juliol: entrevista als/les aspirants admesos/es. 

 15 de juliol: Consell Escolar. 

 18 de julio: Publicació llista provisional amb la persones candidates 

seleccionades. 

 19 i 20 de juliol: Reclamacions. 

 21 de juliol: Publicació llista definitiva de les persones especialistes seleccionades. 

 22 de juliol: Enviament de la documentació amb la proposta a la DT d'Educació 

de la contractació de le persones aspirants que hagen obtingut una major 

valoració global. 

*Qualsevol modificació d'aquest calendari es comunicarà en el taulell d'anuncis del 

centre i s'avisarà a la pàgina web. 

 

 

 

 

 

 



 
CRITERIS DE BAREMACIÓ 

 

- Totes les dades aportades hauran de justificar-se documentalment. 

- Es recorda que s'ha de presentar una titulació igual o superior al nivell educatiu al qual 

es farà classe. 

 

1. BAREMACIÓ DE MÈRITS ACADÈMICS ESPECÍFICS (Màxim 6 punts). 

1.1 Tècnic Esportiu grau superior (TD3) en Escalada. 1,2 punts. 

1.2 Tècnic Esportiu grau superior (TD3) en Alta muntanya. 1,2 punts. 

1.3 Tècnic Esportiu grau superior (TD3) en Espeleologia. 1,2 punts. 

1.4 Tècnic Esportiu grau mitjà (TD2) en Escalada. 1 punt. 

1.5 Tècnic Esportiu grau mitjà (TD2) en Barrancs. 1 punt. 

1.6 Tècnic Esportiu grau mitjà (TD2) en Alta Muntanya. 1 punt. 

1.7 Tècnic Esportiu grau mitjà (TD2) en Espeleologia. 1 punt. 

1.8 Tècnic Esportiu grau mitjà (TD2) en Mitja Muntanya. 0,8 punts. 

1.9 Formació en entorns aquàtics. Fins a 1 punt. 

 

2. BAREMACIÓ MÈRITS ACADÈMICS NO ESPECÍFICS. (Màxim 6 punts). 

2.1 Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. 3 punts. 

2.2 Grau en Magisteri en Ed. Primària o equivalent. 2 punts. 

2.3 Tècnic Esportiu Grau Mitjà “Guia en el medi natural i temps lliure” o equivalent.  

1 punt. 

2.4 Màster oficial en formació del professorat. 0,30 punts. 

2.5 Certificació Formador de formadors. 0,30 punts. 

2.6 Competència lingüística Nivell C2 Valencià 1 punt. * 

2.7 Competència lingüística Nivell C1 Valencià 0,5 punts. * 

2.8 Competència lingüística Nivell B2 Valencià 0,25 punts. * 

2.9 Competéncia lingüística C1 o superior en altres idiomes. 1 punt. * 

2.10 Competència lingüística B2 en altres idiomes. 0,5 punts. * 

*En les competències lingüístiques serà tingut en compte el nivell més alt 

aconseguit en el mateix idioma.  

2.11 Participació en cursos, seminaris, jornades o congressos relacionatats amb el módul 

a impartir. 0,025 punts per cada 10 hores. (Màxim 0,5 punts). 

2.12 Coneixment i maneig de TIC. 0,025 punts per cada 10 hores (Màxim 0,5 punts). 
 

3. BAREMACIÓ MÈRITS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL. (Màxim 6 punts). 

 

3.1 Experiència laboral en el cicle formatiu de grau mitjà de la Família professional 

d'Activitats Físiques i Esportives (tècnic en guia en el medi natural i de temps lliure o 

tècnic en conducció d'activitats físiques en el medi natural) tant en centres públics com 

privats. 1 punt per curs complet. 0,083 punts per cada mes. (Màxim 3 punts). 

 



 
3.2 Experiència laboral desenvolupant les competències professionals les quals qualifica 

el mòdul “Maniobres amb cordes” en empreses relacionades amb el perfil exigit. 1 punt 

per cada any treballat. 0,083 per cada mes. (Màxim 2 punts). 

 

3.3 Experiència laboral relacionada amb la impartició de cursos de formació vinculats a 

les competències professionals del mòdul “Maniobres amb cordes”. 0,025 punts per cada 

10 hores. (Màxim 1 punt). 

 

4. BAREMACIÓ ENTREVISTA. (Màxim 10 punts) 

 

Es valoraran els aspectes d'escolta activa, expressió verbal fluida, actitud, confiança i 

coherència. L'entrevista versarà sobre el currículum del mòdul, la nova titulació del 

CFGM, la funció i intervenció docent, competències i entorns professionals. 

 

En el cas de produir-se empats en la puntuació se solucionaran en conformitat als 

següents criteris. 

 

1r. Major puntuació en l'apartat 4 del barem. 

2n Major puntuació en l'apartat 3 del barem. 

3r Major puntuació en l'apartat 1 del barem. 

4t. Major puntuació en l'apartat 2 del barem. 

5é. Ordre alfabètic del primer cognom del personal aspirant empatat. Iniciant-se aquest 

ordre per la lletra resultant de l'últim sorteig que s'haguera celebrat per a designar la lletra 

d'inici dels procediments selectius en l'àmbit de la Generalitat Valenciana. 

 

La comissió de selecció estarà formada per part de l'equip directiu, prefectura de 

departament de la família professional i professorat del departament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANNEX 1 

Sol·licitud de participació en el procés selectiu de professorat tècnic especialista. 

☐  MANIOBRES AMB CORDES.   

 
Dades de la persona sol. licintant / Datos de la persona solicitante 

COGNONS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE 
hh DNI/PASSAPORT/NIE- DNI/PASAPORTE/NIE 

 

DATA NAIXIMENT/FECHA DE NACIMIENTO 
NACIONALITAT/NACIONALIDAD 

DOMICILI: CARRER, PLAÇA I NUMERO /DOMICILIO: CALLE, PLAZA Y NÚMERO 

  

 

LOCALITAT/LOCALIDAD 
PROVINCIA  CP 

 

TELEFON/TELÉFONO  
 E-MAIL 

 

 

DOCUMENTACIÓ PRESENTADA/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

☐  FOTOCOPIA DNI/PASSAPORT/NIE-FOTOCOPIA DNI/PASAPORTE/NIE   

☐  CURRICULUM VITAE  

☐  FOTOCOPIES COMPULSADES MÈRITS APORTATS - FOTOCOPIAS COMPULSADAS MÉRITOS APORTADOS  

☐  VIDAD LABORAL  

☐  ANEXO 2  

DECLARACIÓ, LLOC, DATA I SIGNATURA/DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona sota signant DECLARA, sota la seua expressa responsabilitat, que són certes quantes dades figuren en la present 

sol·licitud, així com en la documentació adjunta. 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 mayo, DOCV 17/12/1997). 

 

 

A/En ……………………………, a ….… de …………………….. de 2022.  

 

 

EL/LA SOL.LICITANT / EL/ LA SOLICITANTE SIGNAT/ FIRMADO ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANNEX 2.  

 AUTOBAREMACIÓ MANIOBRES AMB CORDES   

 NOMB I COGNOMS:____________________________________________ 

 

1. BAREMACI DE MÈRITS ACADÉMICS ESPECÍFICS (Màxim 6 punts). PUTUACIÓ 

1.1 Tècnic Esportiu grau superior (TD3) en Escalada. 1,2 punts.  

1.2 Tècnic Esportiu grau superior (TD3) en Alta Muntanya. 1,2 punts.  

1.3 Tècnic Esportiu grau superior (TD3) en Espeleologia. 1,2 punts.   

1.4 Tècnic Esportiu grau mitjà (TD2) en Escalada. 1 punt.     

1.5 Tècnic Esportiu grau mitjà (TD2) en barrancs. 1 punt.  

1.6 Técnico Deportivo grau mitjà (TD2) en Alta Muntanya. 1 punt.  

1.7 Tècnic Esportiu grau mitjà (TD2) en Espeleologia. 1 punt.  

1.8 Tècnic Esportiu grau mitjà (TD2) en Mitja Muntanya. 0,8 punts.  

1.9 Formació en entorns aquàtics. Fins a 1 punt.  

2. MÈRITS ACADÈMICS NO ESPECÍFICS (Máx 6 punts).  

2. MÈRITS ACADÈMICS NO ESPECÍFICS (Máx 6 punts). 
 

2.1 Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. 3 punts.  

2.2 Grau en Magisteri en Ed. Primària o equivalent. 2 punts.  

2.3 Tècnic Esportiu Grau Mitjà “Guia en el medi natural i temps lliure” o 

equivalent. 1 punt.. 

 

2.4 Màster oficial en formació del professorat. 0,30 punts.  

2.5 Certificació Formador de formadors. 0,30 punts.  

2.6 Competència lingüística Nivell C2 Valencià. 1 punt.  

2.7 Competència lingüística Nivell C1 Valencià. 0,5 punts.  

2.8 Competència lingüística Nivell B2 Valencià. 0,25 punts  



 

2.9 Competéncia lingüística C1 o superior en altres idiomes. 1 punt.   

2.10 Competència lingüística B2 en altres idiomes. 0,5 punts.   

2.11 Participació en cursos, seminaris, jornades o congressos 

relacionatats amb el módul a impartir. 0,025 punts per cada 10 hores. 

(Màxim 0,5 punts). 

 

2.12 Coneixment i maneig de TIC. 0,025 punts per cada 10 hores (Màxim 

0,5 punts)  

 

3. MÈRITS DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL. (Máx 6 punts) 
 

3.1 Experiència laboral en el cicle formatiu de grau mitjà de la família 

professional d'Activitats Físiques i Esportives tant en centres públics com 

privats. 1 punt per curs complet. 0,083 punts per cada mes. (Màxim 3 

punts). 

 

3.2 Experiència laboral desenvolupant les competències professionals les 

quals qualifica el mòdul Maniobres amb cordes en empreses relacionades 

amb el perfil exigit. 1 punt per cada any treballat. 0,083 per cada mes. 

(Màxim 2 punts). 

 

3.3 Experiència laboral relacionada amb la impartició de cursos de 

formació vinculats al mòdul Maniobres amb cordes”. 0,025 punts per cada 

10 hores. (Màxim 1 punt). 

 

TOTAL   
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