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OFERTA PÚBLICA

S'obri  el  termini  de  convocatòria  pública  per  a  cobrir  una  plaça  de  professorat
especialista per  impartir  docència  en  el  cicle  de  Formació  Professional  Bàsica
Activitats Marítimopesqueres, amb una càrrega horari de 9 hores lectives setmanals
per al curs 2022-23. (Total d’hores setmanals 18 h 45 min) 

Perfil del formador:

1) Domini dels coneixements i les tècniques relacionades amb el següent mòdul i 
experiència relacionada amb ell:

Manteniment d’equips auxiliars en barques de pesca (8 hores setmanals)

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 als interessats en aquest.

Requisits: 

- 2 anys d’experiència professional relacionada amb la matèria a impartir o sector 
marítimopesquer. En cas de no poder aportar el document que acredite aquesta 
experiència per mancança de cotitzacions s’adjuntarà un currículum adjuntant els 
certificats emesos pels responsables de les Associacions, Fundacions o Entitats no 
lucratives en les quals haja col·laborat en activitats relacionades.

- Els candidats hauran de complir les condicions generals exigides per a l’ingrés en la 
funció pública docent.
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Calendari del procès de selecció:

4 de juliol: Publicació de la convocatòria.

5 al 8 de juliol: Recepció de sol·licituds.

11 de juliol: Publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos.

12 de juliol: Reclamacions.

13 de juliol: Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos

14 de juliol: Entrevista personal i Consell escolar

15 de juliol: Publicació de les llistes provisionals de l’especialista seleccionat.

18 al 20 de juliol: Reclamacions.

21 de juliol: Publicació de la llista definitiva de l’especialista seleccionat i presentació 
de la resta de dades personals necessàries.

22 de juliol: Enviament de la documentació necessària a la Direcció Territorial 
d’Alacant.

Les sol·licituds, el currículum vitae i la documentació justificativa dels interessats 
s'hauran de presentar a  la SECRETARIA de l'IES La Malladeta entre el 5 i el 8 de juliol 
de 2022 de 10h a 13h. Els mèrits presentats pels sol·licitants, tot fent servir el barem 
especificat a l'annex I, seran valorats pel Consell Escolar.

Com  a  documentació  justificativa  es  recomana  presentar  fotocòpia  dels  títols  i
certificats, així com un informe de vida laboral o certificació equivalent a la mutualitat
laboral a la qual estiguera afiliat.

Els sol·licitants de la plaça vacant queden convocats per a una entrevista
amb  la  Comissió de Valoració, constituïda per: la directora,  un/a cap d’estudis i un
membre del departament al qual està adscrit el  mòdul a impartir.el  dijous 14  de
juliol  a  partir  de les  15:00h.  ( Seran atesos de forma ininterrompuda per ordre
d’arribada,  donant-se  per  finalitzat  l’acte  tan  prompte  no  haja  cap
candidat present a atendre).

La Vila Joiosa, a 4 de juliol de 2022

LA DIRECTORA

Signat: María Carmen Marco Rivero



ANNEX I

APARTAT I:Experiència professional en l’àmbit maritimopesquer.

1. Per cada any treballat a partir del quart

2. Per cada mes o fracció treballat/-ada a partir del quart

APARTAT II: Experiència docent

1. Per cada any acadèmic complet treballat (a jornada completa)

2. Per cada mes o fracció treballat/-ada

3. Per cada curset impartit relacionat amb els mòduls a impartir

(Màxim 4 punts)

1 punt

0,8 / 0,4 punts

(Màxim 5 punts)

1 punt

0,8 / 0,4 punts

0,05punts/10 hores

APARTAT III: Formació Acadèmica

1. Tècnic Superior de la família professional 
maritimopesquera

2. Estudis universitaris relacionats amb la família 
professional maritimopesquera.

3. Altres titulacions de Formació Professional o 
universitaris.

(Màxim 3 punts)

     2 punts  

        Fins a 1,5 punts

0,5 punts

APARTAT IV: Altra Formació

1. Altres titulacions o certificacions professionals relacionat 
amb els mòduls a impartir.

2. Cursos relacionats amb els mòduls a impartir.

3. Acreditacions de les llengües oficials(nivell B1 mínim)

4. Cursos sobre noves tecnologies(informàtica,internet, etc 
d’almenys 30h. de duració), tutoria, resolució de conflictes o 
recursos humans.

(Màxim 3 punts)

Fins a 1 punt

0,02punts/10 hores

1 punt

0,1punt /10 hores
(màxim 1 punt)

APARTAT V: Entrevista personal     Màxim 2 punts


