BASES PERA LA SELECCIÓ DE PERSONAL PER A OCUPAR UN LLOC DE
PROFESSOR (mestre, A2)
PER A L'ESCOLA D'ADULTS DE VILALLONGANILLALONGA
1- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:
La present convocatòria té com a objecte la selecció de personal per a ocupar un lloc de
professor (mestre, A2), per a cobrir les necessitats i les vacants temporals de places de
mestre en el Programa Municipal d'Educació Permanent d'Adults de l'Ajuntament de
Vilallonga/Vil1alonga.
El contracte s'articularà com a temporal per servei determinat sense que en cap cas es
preveja aquest servei amb vocació de permanència, estant vinculat expressament a la
subvenció concedida part de la Conselleria d'Educació o organisme equivalent per a fer
front a l'esmentat programa.
2- REQUISITS:
Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'mi. 57 de la Llei
7/2007.
Tindre complits els 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
Estar en possessió del títol de la diplomatura en magisteri o grau universitari
equivalent.
Posseir la capacitat funcional per. al desenvolupament de les tasques objecte
d'aquesta convocatòria.
No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de ninguna
administració pública. _
No trobar-se inhabilitat penalment per al desenvolupament de funcions públiques.

Tots els requisits s'hauran de complir l'últim dia del termini de presentació de sol-licituds i
mantenir-se al llarg de tot el procediment selectiu.
3- SOL'LICITUD DE PARTiCIPACIÓ:
Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran d'omplir i presentar la
instància corresponent i adjuntar:
Fotocòpia compulsada del DNI.
Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica.
Fotocòpia compulsada dels mèrits acreditats.
Vida laboral actualitzada.
Declaració jurada de no estar incurs en cap causa d'inhabilitació o haver estat separat
del servei.

Sols es tindran en compte els mèrits que es presenten dins del termini de presentació
d'instàncies.
En qualsevol moment del' procés podrà demanar-se formalment als interessats els
aclariments o, si és el cas, la documentació addicional que s'estime necessària per a la
comprovació dels mèrits. ,
El termini per a la presentació de les instàncies serà des de la publicació de la present
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convocatòria fins a l' 11 de juliol de 2017.
4- ADMISSIÓ D'ASPIRANTS:
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcalde dictarà una resolució en el termini
màxim de tres dies naturals declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En
l'esmentada resolució, que es publicarà en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, s'indicarà la
causa d'exclusió, concedint un termini de 5 dies hàbils per a esmenar els defectes, si és el
cas.
5- PROCÉS SELECTIU:
El procés selectiu consistirà en una prova eliminatòria i un concurs de mèrits.
6- TRIBUNAL QUALIFICADOR:
El Tribunal qualificador d'aquest procés estarà integrat per:
El Tribunal qualificador d'aquest procés estarà integrat per:
• President: la Secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegue.
• Secretari
• Vocal
7- PROCÉS DE SELECCIÓ I MÈRITS AVALUABLES:
La selecció de personal es realitzarà sumant a la puntuació obtinguda en l'exercici
eliminatori, la que resulte de la baremació dels mèrits aportats per a la fase de concurs
d'acord amb el següent barem:
A) Exercici eliminatori (fins a 20 punts) ..
Consistirà en la superació, d'un exercici escrit, d'una duració màxima d'una hora i que
versarà sobre el temari que figura com a annex a esta convocatòria. En aquest exercici
s'haurà d'obtindre un mínim de 10 punts per considerar-lo superat.
B) Fase de concurs de mèrits (fins a 15 punts)
1- Estar empadronat a Vi11alonga, amb una antiguitat mínima d'un any: fins a 2
punts.
2- Coneixement de valencià, (fins a 4 punts):
Puntuarà només el de major nivell.
• Grau oral de la JQCV: 0'25 punts.
• Grau elemental de la JQCV: 0'75 punts.
• Grau mitjà de la JQCV: 3 punts.
• Grau superior de la JQCV: 4 punts.
• Certificat de mestre de valencià: l '25 punts.
3- Cursos (fins a 1 punt).
Només es valoraran els cursos de formació i perfeccionament que tinguen relació
amb el lloc de treball a ocupar.
• Cursos de 10 a 30 hores: 0'25 punts.
• Cursos de 31 a 50 hores: O' 50 punts.
• Cursos de més de 50 hores: 1 punt.
Ajuntament de Villalonga

CI Enginyer Rosselló, 001 - 96 280 50 04 - ajuntament@villalonga.es - www.villalonga.es

4- Coneixements d'anglés (fins a 3 punts):
• Nivell B 1: 1 punts.
• Nivell B2: 3 punts.
Únicament· es valoraran els cursos d'idiomes organitzats per la universitat,
instituts o centres oficials, o per altres entitats, sempre que en aquest últim cas
estiguen homologats per l'Institut Valencià d'Administració pública (IVAP), o
estiguen inclosos dins del marc dels Plans de Formació Contínua.
5- Per experiència acreditada com a Mestre (fins a 5 punts):
• 0,20 per mes si es jornada completa. Caldrà d'acreditar-ho mitjançant
certificat de l'Entitat Pública o contracte de treball o vida laboral.
Vi1allonga!Vi11alonga, 28 de juny 2017
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ANNEXI
Temari
tes bàsics.
Tema 1.- L'Educació Permanent d'Adults: Fonaments teòrics i concep
Tema 2.- El sentit de l'alfabetització en la societat actual.
que regulen el seu
Tema 3.- Organització i funcionament dels centres de FPA. Instruccions
funcionament.
.
Tema 4.- Objectius generals de la formació bàsica de les persones adultes
Tema 5.- Metodologia en la formació bàsica de les persones adultes.
persones adultes.
Tema 6.- Continguts en els diferents cicles de la formació bàsica de les
.
Tema 7.- Criteris d'avaluació de la formació bàsica de les persones adultes
Tema 8.- Objectius generals del l cicle de la FPA.
Tema 9.- Objectius generals del II cicle de la FPA.
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ANNEX 11
PERS ONAL PER A
SOL-L ICITU D PER A PREN DRE PART EN LA SELE CCIÓ DE
OCUP AR UN LLOC DE PROF ESSO R (mestre, A2)
PER A L'ESC OLA D'AD ULTS DE VILA LLON GANI LLAL ONGA

En, Na, N' ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .. DNI.

........ ........ . ..

" ........ . .
Domicili ..... '" . '" ........ ........ ..... '" ... '" ........ ........ .... CP ........ .
Localitat ........ ........ ........ ........ ........ ........ . , Telèfon ........ ........

........ .. ..

EXPOSA:
la selecció de personal per a
Que tenint coneixement de les bases de selecció per a prendre part en
nga/Villalonga, d'acor d
ocupar un lloc de professor (mestre, A2) per a l'escol a d'adults de Vilallo
ngalVillalonga, el dia
amb l'anunci publicat en la pàgina web de l'Ajuntament de Vilallo
requisits continguts en les
........ ........ ..... , per la present declara que complix tots i cadascun dels
t:
mateixes, aportant junt amb la present sol, licitud la documentació següen

Lloc i data:

Signat:
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