BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL DOCENTE TEMPORAL PROGRAMA
ACCIÓNS FORMATIVAS PARA DESEMPREGADOS (AFD)

ANO 2018-2019
1.- OBXECTIVO:
O obxectivo das presentes BASES é a selección, do persoal DOCENTE das accións
formativas-Certificados de Profesionalidade (AFD) dirixidas prioritariamente ás persoas
traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia.) accións formativas
( Orde do 16 de marzo de 2018.DOG núm. 61 do 27 de marzo de 2018)
Estas acción formativas, que corresponden aos exercicios de 2018 e 2019 , realizaranse no
Patronato Municipal Beiramar do Concello de Moaña,
O sistema de selección será o de concurso oposición. A contratación realizarase por obra ou
servizo. A duración do contrato correponderase coas datas programadas para o
desenvolvemento das accións formativas e a duración en horas das especialidades recollidas
nos respectivos certificados de profesionalidade.
2.- CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL- CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
A IMPARTIR :
. MAMS0108. INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA (RD 1378/2008)
.SSCS0208.ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA
A
PERSOAS
DEPENDIENTES
EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS (RD 1379/2008, de 1 de agosto, modificado polo RD 721/2011, de 20 de
maio; modificado polo RD 625/2013 do 2 de agosto).

.SSCE0110.DOCENCIA DA FORMACIÓN

PROFESIONAL PARA O

EMPREGO (RD

11697/2011, de 18 de novembro, modificado polo RD 625/2013).

. ELEM0111. MONTAXE E MANTEMENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS (RD
1077/2012, de 13 de xullo).

. COML0309 - ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS (RD 642/2011, de 9 de maio).
3.- CONVOCATORIA:
A convocatoria efectuase respetando as prescripcións dos formadores (titulación, experiencia,
cursos etc.), publicado nos Certificados de Profesionalidade e/ou nos seus programas oficiais.
A oferta de emprego farase ante o Servizo Público de Emprego e, publicaráse nos Taboleiros
públicos do Concello de Moaña e do Patronato Municipal Beiramar, na páxina Web do
Patronato www. patronatobeiramar.org e nun dos diarios da provincia.
Requisitos para acceder á convocatoria.
- Ser español ou pertenecer a calqueira dos Estados asinantes do Tratado da Unión Europea,
así como os estranxeiros doutras nacionalidades residentes en España que reúnan os
requisitos esixidos na Lei Orgánica 4/2000.
- Ser maior de 18 anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
- Ter a acreditación da titulación e a experiencia profesional requeridas no apartado
"PRESCRIPCIÓNS DOS FORMADORES”, de cada un dos certificados e prazas convocadas:.

A experiencia tera que ser igual ou superior o indicado nos Certificados de Profesionalidade
- Acreditar documentalmente a competencia docente (RD 189/2013), estar en posesión da
alguna das seguintes acreditacións :
.
Certificado de profesionalidade de Formador ocupacional:.Certificado de
profesionalidade de Docencia da formación profesional para o emprego, . Metodoloxía
didáctica equivalente, obtida ata o 31/12/2013.
. Titulación universitaria de: Pedagoxía. Psicopedagoxía. Mestre. Graduado ou
titulación oficial de posgrado no ámbito da Psicoloxía ou da Pedagoxía
. Master universitario habilitante para ESO, FP, Bacharelato, Escola Oficial de Idiomas.
Certificado Aptitude Pedagóxica
. Acreditar experiencia docente de polo menos 600 horas en Formación Profesional ou
en Formación para o Emprego
- Non incorrer, coa sinatura do novo contrato e durante o desenvolvemento do mesmo, no

suposto de ter estado contratados polo Concello de Moaña e/ou Patronato Municipal Beiramar,
nun período de 30 meses por un prazo superior a 24 meses, con ou sen solución de
continuidade, para o mesmo ou diferente posto de traballo, mediante dous o mais contratos
temporais, coas mesmas o diferentes modalidades contractuais de duración determinada.
4.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Os interesados presentarán no Rexistro do Patronato, dentro dos prazos dispostos, a seguinte
documentación (orixinal e copia):
- Solicitude de participación ( ANEXO I)
- Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte.
- Curriculo profesional, xunto coa documentación, ACCESO a convocatoria.
- Folla de Alegación e Valoración de Méritos (ANEXO II), xunto coa documentación
acreditativa dos méritos valorados, ordenada conforme ao anexo.
So se valorara a formación acreditada con títulos, diplomas ou certificaos expedidos por centros oficiais,
organizacións sindicais administracións públicas ou centros autorizados e homologados.
No caso de que as titulacións se obtivesen no estranxeiro, deberán terse concedida a correspondente
homologación polo Estado español.
Será necesario presentar fotocopia das acreditacións xunto co seu orixinal. Non se admitirá outro
documento nin acreditación con posterioridade ó prazo establecido na convocatoria.
Non se admitirá ningunha solicitude que non cumpran cos requisitos de acceso.
Non se admitirá ningunha valoración que non veña claramente documentada e acreditada.

A experiencia profesional acreditarase:
- Vida Laboral.
- Contrato laboral.
- Certificado de Servizos Prestados, no que se fará constar, como mínimo, o posto de
traballo, categoría profesional, función desempeñada, e o computo total do tempo traballado.
- Os profesionais autónomos presentarán xunto coa Vida Laboral e Certificado de
Servizos Prestados, unha copia compulsada da ALTA no Imposto de Actividades Económicas
(IAE).

5.- PROCEDEMENTO SELECTIVO:
O procedemento selectivo será a través do sistema de CONCURSO- OPOSICION
FASE DE CONCURSO :
A valoración, por todos os conceptos será de 10 puntos, e representará o 40 % da
puntuación total . A fase de concurso estará de acordo co seguinte BAREMO:

BAREMO
1. TITULACIÓNS ( 1.00 PUNTO)
Máximo 1,00 p

1.1.- TITULACIÓNS

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

(distinta da titulación de acceso a convocatoria)

1.1.1.- Licenciatura.
1,00 ptos.
- Titulación acreditativa
1.1.2.- Diplomatura
0,80 ptos.
1.1.3.-Técnico superior ou equivalente.
0,20 ptos.
1.1.4.- Certificado de profesionalidade
0,10 ptos.
2. EXPERIENCIA PROFESIONAL ( 7,00 PUNTOS)
2.1- EXPERIENCIA PROFESIONAL(*)

Máximo 7,00 p

2.1.1.- Experiencia profesional acreditada
no ámbito da unidade de competencia do
módulo do certificado ao que se presente.
(refírese a experiencia laboral non
docente, agás a especialidade de
Docencia para a formación)

Máximo 4.00 p
0.05 ptos. Por
cada 30 días,
e/ou por cada
160 horas.

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA
- Vida laboral actualizada xunto
cos contratos laborais
relacionados.
- Certificado de Servizos
prestados xunto coa Vida laboral
e contratos relacionados

2.1.2.-Experiencia docente acreditada no
ámbito da unidade de competencia do
módulo do certificado ao que se presente

Máximo 3,00 p
0.05 ptos. Por
cada 30 días,
e/ou por cada
160 horas

Cursos Prevención de Riscos Laborais:
(Só se valorará o de nivel o superior)

Máxim. 0,60 p
-Básico: 0,10
-Medio: 0,40
-Superior:0,60

Diploma ou certificado

Máxim.0,40 pto

Diploma ou certificado

- Vida laboral actualizada xunto
cos contratos laborais
relacionados.
- Certificado de Servizos
prestados xunto coa Vida laboral
e contratos relacionados
3. FORMACION COMPLEMENTARIA ( 1,70 PUNTO)
DOCUMENTACIÓN
Máximo 1,00 p
- CURSOS DE ESPECIALIZACION:
ACREDITATIVA
.
(Cursos relacionados co posto)
Cursos de 30 a 99 horas..............
0,10
Diploma ou certificado
Cursos de 100 a 299 horas..........
0,20
Dip loma ou certificado
Cursos de 300 a 599 horas..........
0,30
Diploma ou certificado
Cursos a partir de 600 horas........
0,40
Diploma ou certificado

Cursos de informática, nivel usuario:
Cursos de 30 a 49 horas............
Cursos de 50 a 99 horas............
Cursos a partir de 100 horas.....

0,10
0,20
0,30

4. COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA ( 0,30 PUNTOS)
(solo se valorara o de maior nivel)

4.1.1.- Iniciación ou Celga 3
0,10 ptos.
Diploma ou Certificado
4.1.2.- Perfeccionamento ou Celga4
0,20 ptos.
Diploma ou Certificado
4.1.3.- Especialización ou Celga 5
0,30 ptos.
Diploma ou Certificado
(*)Os requisitos de acceso dos certificados de profesionalidade especificados nesta convocatoria, non
serán valorados ( experiencia e acreditación requerida)

FASE DE OPOSICIÓN:
Constará de dúas partes:
1.- Proba teórica. representará o 40 % da puntuación total .
Cada participante realizará unha programación dun Módulo Formativo do correspondente
certificado de profesionalidade, elexido polo tribunal . Esta proba terá unha duración de 60
minutos.
A programación será exposta e defendida ante o tribunal desta convocatoria
2.- Entrevista. representará o 20 % da puntuación total .
Na entrevista valoraranse os coñecementos, capacidades e habilidades e destrezas para o
desempeño do posto e os coñecementos relacionados cos programas de formación e emprego

6.- VALORACIÓN DE MÉRITOS:
A
VALORACIÓN DE MÉRITOS, realizarase a través do: ANEXO II – FOLLA DE
ALEGACIÓNS E VALORACIÓN DE MÉRITOS, onde se computaran aqueles méritos distintos
os de acceso a convocatoria
Cada candidato presentara a través do ANEXO II – FOLLA DE ALEGACIÓN E VALORACIÓN
DE MÉRITOS, cuberto e valorado e, acompañado da documentación xustificativa dos méritos
alegados.
A valoración da experiencia laboral poderá ser por certificado de profesionalidade
completo ( todos os módulos) ou por módulos formativos independentes, neste caso é
necesario identificar o módulo formativo no anexo II
A documentación que se acompañe, serán orixinais ou unha copia autentificada acreditativa
daqueles, que necesariamente terán sido ordenadas conforme os apartados ou subapartados
do ANEXO II, e presentadas xuntamente coa solicitude (anexo I) de participación no proceso
selectivo. Non serán tidas en conta nin admitidas as presentadas con posterioridade á
solicitude.
A experiencia profesional acreditada deberá coincidir coa experiencia profesional requerida no
ámbito da Unidade de Competencia do módulos formativos do certificado ó que se presente.
Non serán tidas en conta as valoracións da experiencia profesional se non está claramente
acreditada tanto na duración como nas funcións profesionales desenvolvidas, e/ou que non se
axusten ao requerido no módulo formativo do certificado ó que se presente.
Valorarase o tempo traballador tendo como referencia os días que aparecen na Vida Laboral,
ou no seu defecto o que figure no Certificado de Servizos Prestados.
No caso de autónomos, presentaráse a ALTA en autónomos e ALTA no Imposto de
Actividades Económicas (IAE) ou Declaración Censal. Non se admitirá ningunha experiencia de
autónomos que non apareza na Vida Laboral e/ou que non estea suficientemente acreditada
e/ou que non se refira a actividade específica da especialidade.

Os diplomas ou titulación de cursos realizados, só teran validez, os impartidos en centros
oficiais, organizacións sindicais, administracións públicas ou centros autorizados e
homologados.
.

7.- COMISIÓN DE VALORACIÓN:
A comisión de valoración terá por obxecto garantir e supervisar o correcto desenvolvemento
deste proceso. Estará composto por tres membros. Non podera constituírse sen a asistencia da
metade mais un dos seus membros titulares ou suplentes, debendo estar presentes o/a
presidente/a e o/a secretario/a, ou os seus respectivos suplentes.
A composición efectiva do comisión de valoración, así como as listas de admitidos-excluidos e
lista de valoración de méritos provisional farase pública na páxina Web e taboleiro de anuncios
do Patronato, co fin de posibilitar, no seu caso, a formulación de alegacións.
A Comisión poderá contar coa colaboración do/os asesor/es externos que considere oportunos,
que actuaran con voz e sen voto, limitandose a prestar a colaboración nas súas especialidades
técnicas

8.- PRAZOS E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
As solicitudes poderán presentarse, xunto coa documentación descrita nas BASES
REGULADORAS, mediante Instancia dirixida ó Sr. Presidente do Patronato Municipal Beiramar
(ANEXO I), presentada nas oficinas do Rexistro do Patronato, sitas en A Carrasqueira s/n
Tirán-Moaña, tendo como data límite o 31 de outubro de 2018 ás 14:00 horas.
Ademáis terase en conta o seguinte calendario de actuación:
DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018: Presentación Oferta Pública e publicación Bases.
DO 25 Ó 31 DE OUTUBRO DE 2018: Presentación de Instancias (ANEXO I) e demais
documentación relacionada).
DÍA 7 DE NOVEMBRO DE 2018: Publicación listado provisional de aspirantes admitidos e
excluido e das puntuacións provisionais acadadas.
DO 8 Ó 9 DE NOVEMBRO DE 2018: Periodo de alegacións. Presentaranse nas oficinas do
Rexistro do Patronato, sitas en A Carrasqueira s/n Tirán-Moaña
DÍA 13 DE NOVEMBRO 2018: Proba práctica e entrevista persoal
DIA 14 DE NOVEMBRO : Publicación do LISTADO DEFINITIVO coas puntuacións totais do
proceso selectivo.

9.- PRAZAS CONVOCADAS PERSOAL DOCENTE CERTIFICADOS PROFESIONALIDADE

9.1. DOCENTE CURSO INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA
(MAMS0108)
MÓDULOS
FORMATIVOS DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE:
MF0883_2: Medicións para a instalación de elementos de carpintería, 120 h.
MF0884_2: Montaxe e instalación de portas e ventanas de madeira, 90 h.
MF0885_2: Instalación de revestimentos de madeira e similares, 120 h.
MF0886_2: Instalación de estructuras de madeira, 90 h.
MP0025_2: Módulo de practicas profesionais non laborais, 80 h.
MODULOS TRANSVERSAIS VINCULADOS:
FCOO03: Inserción laboral, sensibilización ambiental – 10 horas.
FCOXXX05: Formación para a igualdade – 8 horas.
. PRESCRIPCION FORMADORES:
MAMS0108. INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA (RD 1378/2008, de 1 de
agosto)

MODULOS
FORMATIVOS

AMBITO DA COMPETENCIA
(Experiencia laboral non
docente)

MF0883_2:
120 horas.

UC0883_2:
Tomar datos e efectuar
cálculos para a instalación
de elementos de
carpintería

PRESCRIPCIÓNS DOS FORMADORES
EXPERIENCIA PROFESIONAL
ACREDITACIÓN REQUERIDA
REQUERIDA
Con
Sen
acreditación
acreditación

- Arquitecto.
- Enxeñeiro industrial.
- Enxeñeiro de montes.
- Enxeñeiro de materiais.

MF0884_2:
90 horas.

MF0885_2:
120 horas.

MF00886_2:
120 horas.
Módulo de
prácticas
MP0025
Titorización
prácticas
profesionais
non laborais

UC0884_2:
Efectuar instalacións de
portas e ventanas de
madeira

UC0885_2:
Efectuar instalacións de
revestimentos de madeira
e similares

UC0886_2:
Efectuar instalacións de
estructuras de madeira

- Enxeñeiro en organización
industrial.
- Arquitecto técnico.
- Enxeñeiro técnico industrial.
- Enxeñeiro técnico en deseño
industrial.
1 ano

5 anos

- Enxeñeiro técnico forestal.
- Técnico superior e producción
de madeira e moble.
- Técnico superior en
Desenvolvemento de produtos
en carpintería e moble.
- Certificado de profesionalidade
de nivel 3 da familia profesional
de Madeira, moble e corcho na
área profesional de Carpintaría
e moble.

80 horas.
( *) No Apdo Acreditación requerida aclarase que é válida ,como titulación de acceso para a impartición dos módulos
formativos, calqueira das titulacións ou certificados indicados no certificados de profesionalidade

9. 2. DOCENTE CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIÓNSOCIAIS. (SSCS0208)
. MÓDULOS FORMATIVOS DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE:
MF1016_2: Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional – 100 horas.
MF1017_2: Intervención na atención higiénico-alimentaria en institucións – 70 horas.
MF1018_2: Intervención na atención sociosanitaria en institucións – 70 horas.
MF1019_2: Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións – 130 horas.
MP0029: Módulo de prácticas profesionais non laborais – 80 horas.
MODULOS TRANSVERSAIS VINCULADOS:
FCOO03: Inserción laboral, sensibilización ambiental – 10 horas.
FCOXXX05: Formación para a igualdade – 8 horas.
. PRESCRPCION FORMADORES:
SSCS0208 - ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS (RD 1379/2008, de 1 de agosto, modificado polo RD 721/2011, de
20 de maio; modificado polo RD 625/2013 do 2 de agosto).
PRESCRIPCIÓNS DOS FORMADORES
MODULOS
FORMATIVOS

MF1016_2
100 horas.

MF1017_2
70 horas

MF1018_2
70 horas

MF1019_2
130 horas.

Módulo de
prácticas
MP0029

AMBITO DA COMPETENCIA
(Experiencia laboral non
docente)

UC1016_2: Preparar e apoiar
as intervencións de atención
ás persoas e o seu entorno no
ámbito institucional indicadas
polo equipo interdiciplinar.
UC1017_2:
Desenvolver
intervencións de atención
física dirixidas a persoas
dependentes
no
ámbito
institucional.

UC1018_2:
Desenvolver
intervencións de atención
sociosanitaria
dirixidas
a
persoas
dependentes
no
ámbito institucional.

UC1019_2:
Desenvolver
intervencións de atención
psicosocial dirixidas a persoas
dependentes
no
ámbito
institucional. 130 horas.

ACREDITACIÓN REQUERIDA
(*)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
REQUERIDA

Con
acreditación

Sen
acreditación

- Licenciado.Enxeñeiro,
arquitecto ou o título de
grado correspondente ou
outros títulos equivalentes.
- Diplomado, Enxeñeiro
técnico ou arquitecto técnico
ou o título de grado
correspondente ou outros
títulos equivalentes.
- Técnico superior da familia
profesional de Servizos
Socioculturais e á
Comunidade.

1 ano

3 anos

- Certificado de
profesionalidade nivel 3 da
área de Atención social da
familia profesional de
Servizos Socioculturais e á
Comunidade

Titorización
prácticas
profesionais
non laborais

80 horas.
( *) No Apdo Acreditación requerida aclarase que é válida ,como titulación de acceso para a impartición dos módulos
formativos, calqueira das titulacións ou certificados indicados no certificados de profesionalidade

9. 3. DOCENTE CURSO DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA O EMPREGO (SSCE0110)
. MÓDULOS FORMATIVOS DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE:
MF1442_3: Programación didáctica de accións formativas para o emprego. 60 horas.
MF1443_3: Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos
didácticos en formación profesional para o emprego. 90 horas.
MF1444_3: Impartición e titorización de accións formativas para o emprego. 100 horas.
MF1445_3: Avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe en formación profesional para o
emprego. 60 horas.
MF1446_3: Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o
emprego. 30 horas.
MP0353: Módulo de prácticas profesionais non laborais. 40 horas.
MODULOS TRANSVERSAIS VINCULADOS:
FCOO03: Inserción laboral, sensibilización ambiental – 10 horas.
FCOXXX05: Formación para a igualdade – 8 horas
. PRESCRPCION FORMADORES:
SSCE0110 - DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO (RD
11697/2011, de 18 de novembro, modificado polo RD 625/2013 de2 de agosto).
PRESCRIPCIÓNS DOS FORMADORES
MODULOS
FORMATIVOS

MF1442_3:
60 horas.

MF1443_3:
90 horas

AMBITO DA COMPETENCIA
(Experiencia laboral non
docente)
UC1442_3: Programar accións
formativas para o emprego
adecuándoas ás características e
condicións da formación, ao perfil
dos destinatarios e a realidade
laboral.

UC1443_3: Seleccionar, elaborar,
adaptar e utilizar materiais,
medios e recursos didácticos para
o desenvolvemento de contidos
formativos.

MF1444_3:
100 horas.

UC1444_3: Impartir e titorizar
accións
formativas
para
o
emprego
utilizando
ténicas,
estratexias e recursos didácticos

MF1445_3:
60 horas.

UC1445_3: Avaliar o proceso de
ensinanza-aprendizaxe
nas
accións
formativas
para
o
emprego.

MF1446_3:
30 horas
Módulo
de
prácticas
MP0353
Titorización
prácticas
profesionais
non laborais
40 horas

ACREDITACIÓN REQUERIDA

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
REQUERIDA

1 ano

- Licenciado, Enxeñeiro, arquitecto

ou o título de grado correspondente
ou outros títulos equivalentes

- Diplomado, Enxeñeiro técnico,
arquitecto técnico ou o título de
grado correspondente ou outros
títulos equivalente

UC1446_3: Facilitar información e
orientación laboral e promover a
calidade da formación profesional
para o emprego

( *) No Apdo Acreditación requerida aclarase que é válida ,como titulación de acceso para a impartición dos módulos
formativos, calqueira das titulacións ou certificados indicados no certificados de profesionalidade

9.4. DOCENTE CURSO
MONTAXE E MANTEMENTO DE SISTEMAS
DOMÓTICOS E INMÓTICOS (ELEM0111)
. MÓDULOS FORMATIVOS DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
MF1818_2: Montaxe de sistemas domòticos e inmóticos – 210 horas.
MF1819_2: Mantemento de sistemas domóticos e inmóticos – 180 horas.
MP0414: Módulo de prácticas profesionais non laborais – 120 horas.
MODULOS TRANSVERSAIS VINCULADOS:
FCOO03: Inserción laboral, sensibilización ambiental – 10 horas.
FCOXXX05: Formación para a igualdade – 8 horas.

. PRESCRPCION FORMADORES:
ELEM0111 - MONTAXE E MANTEMENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS (RD
1077/2012, de 13 de xullo).
PRESCRIPCIÓNS DOS FORMADORES
MODULOS
FORMATIVOS

AMBITO DA COMPETENCIA
(Experiencia laboral non
docente)

MF1818_2:
210 horas.

UC1818_2: Montar sistemas
domóticos e inmóticos

MF1819_2:
180 horas.

UC1819_2: Manter sistemas
domóticos e inmóticos

Módulo de
prácticas
MP0114
Titorización
prácticas
profesionais
non laborais
120 horas

ACREDITACIÓN REQUERIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
REQUERIDA

Con
acreditación

- Licenciado.Enxeñeiro,
arquitecto ou o título de
grado correspondente ou
outros títulos equivalentes.

1 ano

Sen
acreditación
5 anos

- Diplomado, Enxeñeiro
técnico ou arquitecto técnico
ou o título de grado
correspondente ou outros
títulos equivalentes.
- Técnico superior da familia
profesional de Electricidade
e Electrónica.
- Certificado de
profesionalidade nivel 3 da
área profesional Máquinas
electromecánicas da familia
profesional Electricidade e
ElectrónicaInformática e
comunicación, área de
Sistemas y telemática.

( *) No Apdo Acreditación requerida aclarase que é válida ,como titulación de acceso para a impartición dos módulos
formativos, calqueira das titulacións ou certificados indicados no certificados de profesionalidade

9.5. DOCENTE CURSO ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
( COL0309 )
MÓDULOS FORMATIVOS DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
MF1014_3: Organización de almacéns. 140 horas.
MF1015_2: Xestión das operacións de almacenaxe. 110 horas.
MF1005_3: Colaborar na optimización da cadea loxística cos criterios establecidos pola
organización. 90 horas.
MP0193: Módulo de prácticas profesionais non laborais. 80 horas.
MODULOS TRANSVERSAIS VINCULADOS:
FCOO03: Inserción laboral, sensibilización ambiental – 10 horas.
FCOXXX05: Formación para a igualdade – 8 horas.
. PRESCRPCION FORMADORES:
COL0309- ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS (RD 642/2011, de 9 de maio).
PRESCRIPCIÓNS DOS FORMADORES
MODULOS
FORMATIVOS

MF1014_3:
140 horas.

MF1015_2:
110 horas.

MF1005_3:
90 horas.
Módulo de
prácticas
MP0193
Titorización
prácticas
profesionais
non laborais
80 horas.

AMBITO DA COMPETENCIA
(Experiencia laboral non
docente)
UC1014_3: Organizar o almacén
de acordo aos criterios e niveis de
actividade previstos.

UC1015_2: Xestionar e coordinar
as operacións de almacén.

UC1005_3:
Colaborar
na
optimización da cadea loxística
cos criterios establecidos pola
organización.

ACREDITACIÓN REQUERIDA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
REQUERIDA

Con
acreditación

Sen
acreditación

- Licenciado.Enxeñeiro,
arquitecto ou o título de grado
correspondente ou outros títulos
equivalentes.

1 ano

4 anos

- Diplomado, Enxeñeiro técnico
ou arquitecto técnico ou o título
de grado correspondente ou
outros títulos equivalentes.
- Licenciado.Enxeñeiro,
arquitecto ou o título de grado
correspondente ou outros títulos
equivalentes.

1 ano

4 anos

1 ano

4 anos

- Diplomado, Enxeñeiro técnico
ou arquitecto técnico ou o título
de grado correspondente ou
outros títulos equivalentes.
- Licenciado.Enxeñeiro,
arquitecto ou o título de grado
correspondente ou outros títulos
equivalentes.
- Diplomado, Enxeñeiro técnico
ou arquitecto técnico ou o título
de grado correspondente ou
outros títulos equivalentes.
- Técnico superior en Xestión do
Transporte ou título
equivalente.
- Certificado de profesionalidade
nivel 3 da área profesional de
Loxistica comercial e xestión do
transporte da familia profesional
de Comercio e Marketing.

9.6- DOCENTE MÓDULOS TRANSVERSAIS:
MÓDULOS TRANSVERSAIS (vinculados con cada especialidade)
FCOXXX05 - FORMACIÓN PARA A IGUALDADE ( 8 horas.)
FCOO03 - INSERCIÓN LABORAL E SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL(10 horas)
. PRESCRPCION FORMADORES:
Módulos transversais

FUNCIÓN

PRESCRIPCIÓNS DOS FORMADORES
OUTROS REQUISITOS
ACREDITACIÓN REQUERIDA
REQUERIDOS
Experiencia profesional
específica

Monitor docente Módulos
transversais: FCOXXX05 - Formación para a
igualdade (8 h.)

- Licenciado, Diplomado e/ou outra
titulación equivalente.

FCOO03 - Inserción laboral
sensibilización ambiental(10 h.)

- Acreditar 150 horas de
formación en materia de
xénero ou de experiencia
profesional ou docente en
materia de xénero.
- Acreditar experiencia
docente na impartición dos
módulos transversais de:
Formación para a igualdade e
Inserción Laboral,
sensibilización ambiental.

10.- CANDIDATOS SELECCIONADOS E SUPLENTES:
PERSOAL DOCENTE CERTIFICADO
Serán seleccionados os candidatos que obtiveran a MAIOR puntuación acreditada por
certificado de profesionalidade COMPLETO.
Crearáse unha lista de suplentes, por cada Certificado, de tal xeito que terán preferencia:
1º.- Os candidatos que acreditase o Certificado COMPLETO, de maior a menor puntuación.
2º.- Os candidatos que acreditase a maior puntuación por cada MÓDULO FORMATIVO do
Certificado. Se un candidato queda en primeiro lugar en varios Módulos formativos, o contrato
será correlativo.
En caso de producirse un empate, terían preferencia os candidatos que acreditasen ter maior
puntuación como experiencia profesional docente en:
1º) Docente da mesma especialidade a que se presente.
2º) Docente da mesma Familia Profesional a que se presente.
3º) Docente da mesma Área Profesional a que se presente.
O Módulo de Prácticas non laborais, incluido en cada especialidade, será impartido polo
candidato que imparta o último módulo formativo de cada especialidade, con un contrato
laboral como TITOR DE PRACTICAS PROFESIONAIS NON LABORAIS.
Os candidatos selecciónados deberá presentar Documento de COMPATIBILIDADE LABORAL.

PERSOAL DOCENTE MÓDULOS TRANSVERSAIS
Serán seleccionado os candidatos que obtiveran a maior puntuación.
Crearáse unha lista de suplentes, para impartir os Módulos Transversais das especialidades
programadas, que irá de maior a menor puntuación. En caso de empate, escolleríase aquel
que acreditase ter mais experiencia laboral docente na impartición da especialidade a que se
presente.

11.- VALIDACIÓN DA CONSELLERIA
A contratación dos candidatos seleccionados quedan vinculadas a realización da acción
formativa e a VALIDACIÓN REALIZADA POLA XEFATURA TERRITORIAL DA
CONSELLERÍA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA. É decir, os candidatos
seleccionados serán contratados, previa validación da Xefatura territorial da Consellería de
Economía, Emprego e Industria. Se non obtiveran dita validación, pasaríase ó seguinte
candidato do Listado definitivo, que seguiría o mesmo proceso.
Quedan vinculados a estas Bases os seguintes anexos:
-

ANEXO I, Solicitude para participar no proceso de selección persoal docente
cursos AFD 2018-2019.

-

ANEXO II, Folla de Alegación e Valoración de Méritos.
Moaña, 22 de outubro de 2018
O Presidente
Asdo.: Salvador Meira Corrales

ANEXO I
SOLICITUDE PARA A PARTICIPAR NO PROCESO DE SELECCIÓN PERSOAL
DOCENTE ACCIÓNS FORMATIVAS AFD ANO 2018/2019.
NOME DA ACCIÓN FORMATIVA
PRAZA OU VACANTE
CURSO:

□ CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
COMPLETO:

□ MÓDULOS FORMATIVOS ESPECIALIDADE:
(indicar módulos formativos)
_________________________________________

□ MÓDULOS TRANSVERSAIS:
Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

N.I.F.

Enderezo completo (rúa, municipio C.P. provincia)

Correo electrónico

Teléfonos

Documentación que se xunta a esta solicitude:

□
□
□

D.N.I.
Currículo.
Folla de Valoración e alegación de méritos (Anexo II), acreditada cos méritos valorados.

O abaixo asinante solicita ser admitido no procedemento a que se refire a presente
instancia e DECLARA:
Que son certos os datos consignados nela, que reúne as condicións esixidas nas
Bases da convocatoria, que fai constar a aceptación Bases desta convocatoria.
Que non esta separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das
administracións públicas, nin esta inhabilitado para o desempeño das funcións
públicas.
Que da a autorización para realizar as comprobacións que resultasen procedentes.
En Moaña a...................de............................de 2018
(sinatura do solicitante)
SR. PRESIDENTE DO PATRONATO MUNICIPAL BEIRAMAR.

ANEXO II
FOLLA DE ALEGACIÓN E VALORACIÓN DE MÉRITOS DOCENTES AFD
NOME DA ACCIÓN FORMATIVA: ……………………………………………………………………
1. TITULACIÓNS: 1,00 PUNTO
1.1.- TITULACIÓNS
(distinta a docum.de acceso)
1.1.1.- Licenciatura.
1.1.2.- Diplomatura
1.1.3.-Técnico superior ou
equivalente.
1.1.4.- Certificado de
profesionalidade

Máximo 1,00 p

1,00 ptos.
0,80 ptos.
0,20 ptos.

DOCUMENTACIÓN OU
MÉRITO ALEGADO
PRESENTADO

□

PUNTOS ACADADOS

Titulación

acreditativa

0,10 ptos.

2. EXPERIENCIA LABORAL: 7,00 PUNTOS (*)
2.1- EXPERIENCIA
PROFESIONAL
Experiencia profesional
acreditada, estrictamente,
no ámbito da UNIDADE
DE COMPETENCIA do
módulo ó que se presente

Máximo 4.00 p

PERIODO
VALORADO

DOCUMENTACIÓ
N OU MÉRITO
ALEGADO
PRESENTADO

□Contrato laboral
Experiencia laboral en
todos os módulos
( certificado completo )

0,05 ptos. Por
cada 30 días, e/ou
por cada 160
horas.

□Certificado de
Servizos prestados
□Vida laboral

Experiencia por módulos
formativos
2.2.1.- (Indicar Módulo
Formativo)
- MF:
2.2.2.- (Indicar Módulo
Formativo)
- MF:
2.2.3.- (Indicar Módulo
Formativo)
- MF:
2.2.4.- (Indicar Módulo
Formativo)
- MF:
2.2.5.- (Indicar Módulo
Formativo)
- MF:

0,05 ptos. Por
cada 30 días, e/ou
por cada 160
horas.

□Contrato laboral
□Certificado de
Servizos prestados
□Vida laboral

0,05 ptos. Por
cada 30 días, e/ou
por cada 160
horas.

□Contrato laboral
□Certificado de
Servizos prestados
□Vida laboral

0,05 ptos. Por
cada 30 días, e/ou
por cada 160
horas.

□Contrato laboral
□Certificado de
Servizos prestados
□Vida laboral

0,05 ptos. Por
cada 30 días, e/ou
por cada 160
horas.

□Contrato laboral
□Certificado de
Servizos prestados
□Vida laboral

0,05 ptos. Por
cada 30 días, e/ou
por cada 160
horas.

□Contrato laboral
□Certificado de
Servizos prestados
□Vida laboral

VAL
TOTAL

PUNT.
ACCES
.
(1 ano
0,6 p.)

VAL.
FINAL

2.2 EXPERIENCIA
DOCENTE
.-Experiencia
docente
acreditada no ámbito da
unidade de competencia
do módulo do certificado
ao que se presente

Experiencia docente en
todos os módulos
( certificado completo )

Experiencia por módulos
formativos
2.2.1.- (Indicar Módulo
Formativo)
- MF:

2.2.2.- (Indicar Módulo
Formativo)
- MF:

2.2.3.- (Indicar Módulo
Formativo)
- MF:

2.2.4.- (Indicar Módulo
Formativo)
- MF:

2.2.5.- (Indicar Módulo
Formativo)
- MF:

Máximo 3.00 p

0,05 ptos. Por
cada 30 días, e/ou
por cada 160
horas.

PERIODO
VALORADO

DOCUMENTACIÓN OU
MÉRITO
ALEGADO
PRESENTADO

□Contrato laboral
□Certificado de
Servizos prestados
□Vida laboral

0,05 ptos. Por
cada 30 días, e/ou
por cada 160
horas.

□Contrato laboral
□Certificado de
Servizos prestados
□Vida laboral

0,05 ptos. Por
cada 30 días, e/ou
por cada 160
horas.

□Contrato laboral
□Certificado de
Servizos prestados
□Vida laboral

0,05 ptos. Por
cada 30 días, e/ou
por cada 160
horas.

□Contrato laboral
□Certificado de
Servizos prestados
□Vida laboral

0,05 ptos. Por
cada 30 días, e/ou
por cada 160
horas.

□Contrato laboral
□Certificado de
Servizos prestados
□Vida laboral

0,05 ptos. Por
cada 30 días, e/ou
por cada 160
horas.

□Contrato laboral
□Certificado de
Servizos prestados
□Vida laboral

VAL
TOTAL

PUNT.
ACCES
.
(1 ano
0,6 p.)

VAL.
FINAL

3. FORMACION COMPLEMENTARIA: 1,70 PUNTOS
- CURSOS DE
ESPECIALIZACION:
(Cursos relacionados co posto)
Cursos de 30 a 99 horas..............

Máximo 1,00 p

Cursos de 100 a 299 horas..........

0,20

Cursos de 300 a 599 horas..........

0,30

Cursos a partir de 600 horas........

0,40

Cursos
Prevención de Riscos
Laborais:
(Só se valorará o de nivel o superior)

Cursos de informática, nivel
usuario:

DOCUMENTACIÓN OU
MÉRITO ALEGADO
PRESENTADO

PUNTOS
ACADADOS

0,10

Máxim. 0,60 p
-Básico: 0,10
-Medio: 0,40
-Superior:0,60
Máxim.0,40 pto

Cursos de 30 a 49 horas.....0,10
Cursos de 50 a 99 horas...0,20
Cursos a partir de 100 horas.0,30

□ Titulación acreditativa

□ Titulación acreditativa

□ Titulación acreditativa

4. COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA: 0,30 PUNTOS
(solo se valorara o de maior nivel)

4.1.- FORMACIÓN EN LINGUA
GALEGA (solo se valorara o de
maior nivel)
4.1.1.- Iniciación ou Celga 3
4.1.2.- Perfeccionamento ou
Celga4

Máximo 0,30.

DOCUMENTACIÓN OU
MÉRITO ALEGADO
PRESENTADO
(marcar o presentado)

0,10 ptos.

□ Diploma ou certificado

0,20 ptos.

□ Diploma ou certificado

0,30 ptos.

□ Diploma ou certificado

4.1.3.- Especialización ou Celga 5

PUNTOS
ACADADOS

acreditativo
acreditativo
acreditativo

SUMA PUNTUACIÓN ACADADA.....................

A valoración da experiencia laboral poderá ser por certificado de profesionalidade completo ( todo os módulos)
ou por módulos formativos independentes, neste caso é necesario identificar o módulo formativo no anexo II
Sólo se valorará a experiencia donde esté clara as funcións desenvolvidas e que ditas funcións coincidan co ámbito da
competencia do módulo ao que se presente, (agás módulo de prácticas formativas). Identificar o Módulo Formativo.

.

En ......................a.............de...........................de 2018
Asdo.:............................................................................

