ESCOLA DE NADAL, PÀSQUA I ESTIU CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER
CURS 2019-2020
El Consell Escolar del CEIP Jaume Vidal i Alcover publica les bases de la
convocatòria per a la contractació temporal de director/a de l’escola de Nadal,
pàsqua i estiu 2019/20.

BASES:
L’objecte de la convocatòria és per el període no lectiu de les vacances de Nadal, de
Pàsqua i d’Estiu (JULIOL I AGOST) de 9 a 13'30h (l'horari es podrà ampliar)

REQUISITS:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tenir complerts els 18 anys.
Estar en possessió del títol de director/a de temps lliure.
Emplenar el model de sol·licitud.
Presentar un projecte didàctic i econòmic.
Els monitors que formin part de l'activitat han d'acreditar el títol de monitor de
temps lliure.
Atendre la diversitat de l’alumnat NESE amb els recursos de l’empresa que
gestiona l’escola de Nadal, Pasqua i Estiu.

MÈRITS I PUNTUACIÓ:

MÈRITS
a) Tenir experiència en activitats
socioculturals i/o esportives.
b) Tenir experiència de treball
relacionada amb campaments,
esplai, i/o escoles de temps lliure
(estiu, Pasqua, Nadal ).



PUNTUACIÓ


Per cada mes treballat en
l'administració pública o privada
en activitats socioculturals i/o
esportives: 0,2 punts.
(màxim 2 punts)
 Per serveis prestats a empreses
associacions o entitats
públiques de forma altruista: 0,2
punts
(màxim 2 punts)


Tenir cursos de formació
específica en l’àmbit de
l’animació juvenil, d'oci o
animació sociocultural i/o
esportiva.

Per cada curs de formació
específica:
 Per menys de 50h: 0,1 punts.
(màxim 2 punts)
 Per més de 50h: 0,5 punts.
(màxim 2 punts)



Tenir el títol d'ESO





Tenir el títol de Batxiller o de grau
superior



2 punts.




Tenir possessió d'un grau mitjà
Tenir possessió de les següents
titulacions: Diplomatura en
Magisteri, PTSC (Professor tècnic
de servers a la comunitat) o una
Llicenciatura




1 punt
Per diplomatura o llicenciatura: 3
punts



Oferir el servei d'escola matinera



1 punt.



Oferir el servei de menjador



1 punt.

1 punt.

SOL·LICITUDS: FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ.
Les instàncies es presentaran en tres sobres tancats a la secretaria de l’escola en el
termini de 10 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació a la pàgina
web de l’escola: del 5 al 15 de novembre de 2019

Sobre A: Sol.licitud i requisits
Sobre B: Mèrits
Sobre C: Projecte didàctic i econòmic
Durant el termini màxim de 5 dies naturals a partir de la data de finalització al temini
previst per a la presentació d’instàncies, es publicarà en el tauler de l’escola la llista
provisional d’admesos i exclosos. El dia següent els interessats podran presentar les
al·legacions pertinents.
El tribunal es reserva el dret a triar el dia de presentació del projecte guanyador.

SERAN CAUSES D'EXCLUSIÓ
No reunir tots dels requisits a què es refereix la convocatòria i no estar degudament
certificats.

TRIBUNAL

El tribunal qualificador estarà format per:
A) Presidenta del Consell Escolar
B) Secretària del Consell Escolar
C) Vocals:
D) Representant de L’APIMA al Consell Escolar
E) Coordinadora d’activitats extraescolars
F) Representant de serveis i personal no docent
G) Representant de l'ajuntament.
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DIDÀCTIC I ECONÒMIC
1.- En la proposta que hauran de presentar, s'hi han d’incloure les activitats a
realitzar durant tot el període de l’escola tenint en compte objectius, activitats i
metodologies emprades. També s'hi han d'incloure el preu total de l'activitat.
Aquest projecte es valorarà de 0 a 10 punts.
2.- El Tribunal si ho considera oportú requerirà els aspirants per una entrevista.
Aquesta entrevista es valorarà de 0 a 10 punts.
RELACIÓ D'APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I FORMALITZACIÓ
DELS CONTRACTES

La persona que ha presentat el projecte seleccionat ha de presentar en el termini de
cinc dies naturals a comptar del següent a la publicació els documents:
-

Fotocòpia del DNI de tots els membres que realitzaran l'activitat.
Declaració jurada d'alta a la seguretat social.
Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil. Presentar el rebut vigent.

PÈRDUA DEL DRET DE LA CONTRACTACIÓ
Serà causa de pèrdua de dret si incorren en una falsetat.

Si no hi hagués cap projecte seleccionat el Consell Escolar es reserva el dret
d'actuació.

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ.

1.- DADES PERSONALS

NOM I LLINATGES
ADREÇA
CODI POSTAL I
POBLACIÓ
DNI
TELÈFON
2.- DADES DEL PROCEDIMENT
MODALITAT

CONCURS

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

DIRECTOR/A DE L'ESCOLA DE
NADAL, PÀSQUA I ESTIU 2019/20 DEL
CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER

Per la present es sol·licita l'admissió per a prendre part en el concurs, tot i
acompanyant la documentació que tot seguit es detalla:
-

Fotocòpia de la titulació exigida.
Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
Fotocòpia del DNI

Manacor,

de

de 2019.

El termini de presentació de les instàncies queda fixat entre els del 5 al 15 de
novembre de 2019. L'horari és de 9.00 a 10.30h a la secretaria del centre.

