
 

CONVOCATÒRIA SELECCIÓ PROFESSORAT ESPECIALISTA 

PER AL CURS D’ESPECIALITZACIÓ DE VIDEOJOCS I 

REALITAT VIRTUAL 2021-2022 

 
L’IES Maria Enríquez convoca el procés de selecció per a contractar places de 

professor/a especialista per a impartir els següents mòduls del CURS 

D’ESPECIALITZACIÓ DE VIDEOJOCS I REALITAT VIRTUAL: 

 
- 5048 Programació i motors de videojocs 
- 5049 Disseny gràfic 2D i 3D 
- 5050 Programació en xarxa i intel·ligència artificial 
- 5051 Realitat virtual i realitat augmentada 

- 5052 Disseny, gestió, publicació i producció 

 
Els continguts d’aquest curs es poden consultar en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7555 
 
Les persones interessades no és necessari que tinguen competències en tots els 
mòduls, poden tindre competències en un o diversos mòduls en concret. 

 
REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS 
 
Els requisits per a optar a aquesta convocatòria de selecció són els establerts pel 

Reial Decret 261/2021, de 13 d’abril en els següents articles: 

● 11.3 El professorat especialista tindrà atribuïda la competència docent dels 

mòduls professionals especificats en l'annex III A) d'aquest reial decret. 

● 11.4 El professorat especialista haurà de complir els requisits generals exigits 

per a l'ingrés en la funció pública docent establits en l'article 12 del Reglament 

d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a 

què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, aprovat pel 

Reial decret  276/2007, de 23 de febrer. 

● 11.5 A més, amb la finalitat de garantir que es dona resposta a les necessitats 

dels processos involucrats en el mòdul professional, és necessari que el 

professorat especialista acredite a l'inici de cada nomenament una experiència 

professional reconeguda en el camp laboral corresponent, degudament 

actualitzada, d'almenys dos anys d'exercici professional en els quatre anys 

immediatament anteriors al nomenament. 

● Disponibilitat de 17:00 a 21:00 hores, de dilluns a divendres d’octubre fins a 

juny. 

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
- Fotocòpia del DNI, Passaport o NIE 

- Currículum i fotocòpia dels mèrits aportats 

- Certificat de l’empresa o contracte de treball on desenvolupe o haja desenvolupat la 
seua activitat professional. 

- Informe de la vida laboral o certificació equivalent de la mutualitat laboral on fora 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7555


 

afiliat/da. 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
L’entrega de la documentació corresponent s’haurà d’aportar PRESENCIALMENT a 

la secretaria de l’IES Maria Enríquez, en horari de 9:00 a 13:00 hores, del 14 al 29 de 

juliol de 2021. 

 

● Lliurament de documentació: del 14 al 28 de juliol  

 

La contractació estarà sotmesa al Règim de Dret Administratiu i serà de caràcter 

temporal per al curs 2021-2022 amb data de començament a octubre i finalització 

a  juny. L’horari d’impartició del curs serà de 17:00 a 21:00 hores; per tant, es 

demana disponibilitat en eixe horari. 

 
En aquesta fase la comissió de selecció puntuarà els mèrits relacionats amb el lloc a 

cobrir, aportats i justificats per les persones candidates, dins del termini de lliurament 

de sol·licituds i segons el següent barem: 

 
1. 0-3 Experiència laboral demostrable en els continguts dels mòduls que 

constitueixen l’objecte d’aquesta convocatòria. 

2. 0-2 Altres titulacions, cursos i altres mèrits relacionats amb el desenvolupament 

de videojocs, la realitat virtual i/o la realitat augmentada. 

3. 0-2 Experiència docent. 

4. 0-3 Entrevista. 

 
Una vegada acabada la selecció, abans del 30 de setembre de 2021 la persona 

seleccionada haurà de presentar: 

1. Una programació del mòdul. 

2. Temari o apunts propis del/de la professor/a per a l’alumnat 
 
Qui no realitze qualsevol d’estes dues tasques quedarà exclòs de la borsa i serà 
designat el següent participant. 

 
Gandia 12 de juliol de 2021 
 

El director del centre 

Juan Miguel Natek Pradas 


