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CONVOCATÒRIA: SELECCIÓ DE DOCENT DEL CURS: 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES 

PROGRAMA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A LA INSERCIÓ 2020-2021 

Per mitjà del present es posa en general coneixement l’inici del procés de selecció de 
Docent del curs del programa Formació Professional per a l’ocupació 2020: Instal·lació 
i manteniment de jardins i zones verdes, per a cobrir la vacant de l’esmentat lloc.

El procés de selecció estarà regulat per les mateixes bases utilitzades per a la posada 
en marxa del programa, aprovades pel Decret Núm. 2277/2020, de 18-12-2020, en les 
quals consten les condicions i requisits del lloc de treball. 

Termini presentació sol·licituds del: 15 al 19 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).

L’alcalde.
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3ª REQUISITS GENERALS DELS ASPIRANTS: 
 
Per a participar en este procés de selecció, serà necessari que els aspirants 
reunisquen les condicions següents: 

a) Tindre 18 anys complits, i no haver alcançat l’edat de 65 anys. 
b) Pertànyer a qualsevol dels Estats signataris del Tractat de la Unió Europea i del 

Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, amb suficients coneixements de la 
llengua castellana. 

c) Les persones estrangeres que no pertanyen a algun dels Estats signataris del 
Tractat de la Unió Europea, hauran de tindre permís de treball amb una duració 
mínima superior a la del projecte a realitzar, la titulació exigida per al lloc de 
treball homologada per l’Estat Espanyol, així como coneixements suficients de 
la llengua castellana. 

d) Estar en possessió dels requisits mínims exigits per al lloc de treball que se 
solꞏlicita, d’acord amb allò indicat en l’Annex I, a data d’inici del termini de 
presentació de solꞏlicituds. 

e) Complir la resta de condicions fixades en les bases generals de 03-02-2009, 
reguladores dels processos selectius convocats per este Ajuntament, a més 
dels requisits de l’art. 56 i següents de la Llei 7/2007, de 13 d’abril, per la que 
s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 

4ª TRIBUNAL 
 
Es constitueix en funció de la composició de les bases generals, però atenent a les 
condicions establertes en l’art. 60 del EBEP pel qual es regula la composició dels 
òrgans de Selecció del personal funcionari i laboral al servei de la Llei 7/2007 del 13 
d’abril, pel qual es regula l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, quedant compost pels 
següents membres: 
 
PRESIDENT:  TITULAR: Carmen Herrero Pardo. 

 SUPLENT: Jordi Mena Ivars.  
 
SECRETÀRIA: TITULAR: Nuria Gómez Burgal. 
    SUPLENT: Mª Jose Esteve. 
 
VOCALS:   TITULAR: Agustí Ferrer Clari. 
                  SUPLENT: Llorenç Pérez Payà.    

 
        TITULAR: Sergio Piera Pérez. 

                    SUPLENT: Ana Mª Iborra Moreno. 
  

        TITULAR: Cristina Alcúdia Folgado. 
                    SUPLENT: Mª Salud García Sangrós. 
 
La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus  membres, totes 
les comprovacions que estime necessàries per a una millor qualificació dels mèrits 
adduïts. 
 
En allò no previst en estes bases, s’aplicarà la normativa vigent en matèria de 
procediment administratiu comú en les administracions públiques. 
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El procés selectiu al que es refereixen les presents bases contarà de 2 fases: 
 
 
La primera fase estarà destinada a la valoració dels mèrits dels candidats per part de 
la comissió avaluadora, d’acord a la base vuitena. Superaran esta primera fase les 5 
candidates i candidats que hagen obtingut la major puntuació. 
 
La comissió de baremació alçarà acta de la fase curricular, la qual serà exposada en la 
web municipal: www.alzira.es i www.idea-alzira.com , així com en el tauler d’anuncis 
municipal, i en la qual constarà dia i hora per a la realització de la fase d’entrevista, 
sense perjudici de que els candidats puguen ser convocats per altres mitjos. 
 
La segon fase estarà destinada a una entrevista personal amb els candidats que 
superen la primera fase. Esta segon fase la superaran els que hagen obtingut en 
l’entrevista personal un mínim de 1.5 punts. 
 
Igualment, la Comissió Avaluadora alçarà acta del resultat de la segona fase. 
 
- QUALIFICACIÓ 
 
L’ordre de qualificació definitiva del procediment selectiu, serà la suma de les 
puntuacions obtingudes en cadascun dels mèrits degudament justificats de que consta 
en el corresponent Barem, i en la entrevista curricular. El Tribunal alçarà acta i es 
publicarà en el Tauler d’anuncis de la Corporació així com en la web municipal 
www.alzira.es i www.idea-alzira.com. 
 
L’aspirant seleccionat en cadascú dels llocs d’este programa serà aquell que obtinga la 
puntuació més elevada resultant de la suma de les puntuacions obtingudes en les 
dues fases de les proves de selecció. 
 
En cas d’empat serà seleccionat l’aspirant que haja obtingut la puntuació més alta en 
la fase curricular. Si persisteix l’empat es dirimirà a favor del que haja obtingut major 
puntuació en l’apartat d’experiència professional i en el cas de que seguisca se 
decidirà a favor d’aquell que tinga major puntuació en l’apartat de Participació en 
accions i projectes europeus 
 
La Comissió avaluadora alçarà acta de la finalització del procés selectiu, especificant 
per a cada lloc de treball oferit, els candidats que han superat les dues fases, la 
qualificació definitiva obtinguda per cadascú d’ells i qui és el candidat seleccionat al 
lloc. 
 
- INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS 
 
Una vegada publicades les actes en el tauler d’anuncis municipal i en la pàgina web, el 
termini per a presentar reclamacions serà de 2 dies hàbils a comptar des de l’endemà 
a la seua publicació  
 
Las reclamacions  o incidències que es pogueren presentar no interrompran el procés 
selectiu. 
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Nivell Puntuació 
Nivell A1 0,2 
Nivell A2 0,4 
Nivell B1 0,6 
Nivell B2 0,8 
Nivell C1 1,30 
Nivell C2 1.75 

 

  

 
 
 

  

8.2.- 2ª fase_Entrevista, màxim 4 punts. 
 
En la mateixa, que tindrà una duració màxima de 10 minuts, la Comissió valorarà fins a 
4 punts aspectes relacionats amb l’activitat a exercir, atenent a les següents 
apreciacions: 
 

1. Coneixements teòrics dels candidats/candidates. 
2. Experiència professional en el desenvolupament de tasques i funcions del lloc de 

treball al que opten els aspirants. 
3. Experiència en la gestió didàctica d’alumnes en cursos similars, i aplicació de 

metodologia didàctica. 
4. Experiència en organització de jornades, eixides formatives, etc. 
5. Experiència en la gestió i organització de Pràctiques no laborals en empreses. 
6. Experiència en movilitats realitzades a l’estranger. 
7. Actitud amb la prevenció de riscos laborals. 
8. Qualsevol altre aspecte a valorar per la Comissió relacionat en el lloc de treball a 

ocupar pel candidat/a. 
 
Esta entrevista es valorarà de 0 a 4  punts. 
 
 
9ª PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
Les dades facilitades passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de 
l’ajuntament d’Alzira, per a l'exercici de les seues funcions pròpies en l'àmbit de les 
seues competències, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, els participants podran exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, cancelꞏlació i oposició per mitjà d'instància presentada en la CLAU, Oficina 
d’Atenció al Ciutadà d’este Ajuntament o bé per mitjà de correu electrònic.  
 
 
10ª PUBLICITAT 
 
Les presents bases es publicaran en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Alzira, 
Centre Servef d’Alzira, en la pàgina web municipal www.alzira.es i d’IDEA www.idea-
alzira.com, i en tots aquells llocs on es considere oportú. 
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CONDICION
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ANNEX II 
Funcions llocs de treball  

PROGRAMA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’OCUPACIÓ 2019 
Modalitat: Formació per a la inserció 

1._FUNCIONS LLOC DOCENT: 

a) La impartició de l'ensenyança de les àrees, matèries i mòduls que tinguen encomanats.
b) L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat, així com l'avaluació dels processos
d'ensenyança.
c) La tutoria dels alumnes, la direcció i l'orientació del seu aprenentatge i el suport en el seu
procés educatiu, en colꞏlaboració amb les famílies.
d) L'orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes, en colꞏlaboració, si és el cas,
amb els servicis o departaments especialitzats.
e) L'atenció al desenrotllament intelꞏlectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de l'alumnat.
f) La promoció, organització i participació en les activitats complementàries, dins o fora del
recinte de formació relacionats amb la matèria formativa
g) La contribució a què les activitats del centre es desenrotllen en un clima de respecte, de
tolerància, de participació, d’igualtat i de llibertat per a fomentar en els alumnes els valors de la
ciutadania democràtica.
h) La coordinació de les seues tasques conforme al calendari lectiu de l’especialitat formativa
que imparteix, així com en la resta de tasques i personal del present projecte.
i) Participar en reunions de coordinació i avaluació continua convocades pel Coordinador del
projecte.
j) Controlar el material que se entrega i/o utilitza l’alumnat, mobiliari on s’imparteix la formació,
l’equipament de l’aula, avaluant el comportament i respecte dels participants a les instalꞏlacions
del centre de formació i material i equipament.
j) A la finalització de la docència entregar un inventari de material inventariable utilitzat en la
formació pràctica de l’especialitat formativa.

ANNEX III 

COMPETÈNCIA DOCENT 

- Per a acreditar la competència docent requerida, el formador o persona experta
deurà estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o
del certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a
l’ocupació.
- Hi ha que tindre en compte les exempcions de l’art.13 RD 34/2008, modificat per RD
189/2013 i desenrotllada per Ordre ESS 1897/2013, sent les més comunes:

 Llicenciat en pedagogia, psicopedagogia o mestre, o grau de psicologia o
pedagogia o títol de postgrau en eixos àmbits.

 Titulació universitària distinta a les anteriors però amb CAP o màster
universitari habilitant per a professor d’ESO, Batxiller, FP i EO idiomes.

 Experiència docent acreditada i contrastada en FP ocupació o sistema educatiu
d’ almenys 600 h en els últims 10 anys.

 Cursos de metodologia didàctica, o formador de formadors, amb un mínim de
100 hores de formació.

DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA

Fecha firma: 17/12/2020 15:03:12

ALCALDE-PRESIDENTE

AJUNTAMENT ALZIRA



 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAO0208)  INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES  (RD 1375/2008, de 1 de agosto) 
COMPETENCIA GENERAL: Ejecutar y organizar a su nivel las operaciones de instalación, mantenimiento y mejora de jardines de interior, exterior y zonas verdes, controlando la sanidad 
vegetal, manejando la maquinaria y aperos de jardinería y cumpliendo con la normativa medioambiental, de calidad y de prevención de riesgos laborales. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 

AGA168_2 INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS 
VERDES 
 
(RD 1228/2006, de 27 de octubre de 2006) 

UC0531_2 Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes 
 6120.1040 Trabajador de huertas, invernaderos, viveros 

y jardines, en general. 
 61201019 Trabajador de conservación de parques 

urbanos, jardines históricos y botánicos. 
 6120.108 Jardinero, en general. 
 Jardinero cuidador de campos de deporte. 
 Trabajador cualificado en la instalación de jardines y 

zonas verdes. 
 Trabajador cualificado de mantenimiento y mejora de 

jardines y zonas verdes. 
 Trabajador cualificado por cuenta propia en empresa de 

jardinería. 

UC0532_2 Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas verdes 

UC0525_2 Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF0531_2: Instalación de jardines y zonas verdes 150 
UF0019: Preparación del medio de cultivo 60 

UF0020: Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes 90 

120 MF0532_2: Mantenimiento y mejora de jardines y zonas 
verdes 120 

UF0021: Mantenimiento y mejora de elementos vegetales 60 

UF0022: Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales 60 

120 MF0525_2: Control fitosanitario 120 

UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los 
métodos de control 60 

UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 60 

 MP0007: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80   

390 Duración horas totales certificado de profesionalidad 470 Duración horas módulos formativos 390 

 
 
 
  

Familia profesional: AGRARIA 
 

Área profesional: Jardinería 



 

CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0531_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 

 Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes. 
 Licenciado en Biología. 
 Licenciado en Ciencias Ambientales. 
 Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal. 
 Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 

Paisajísticos. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de agraria y 

del área profesional de jardinería. 

1 año 3 años 

MF0532_2 

 Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes. 
 Licenciado en Biología. 
 Licenciado en Ciencias Ambientales. 
 Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal. 
 Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 

Paisajísticos. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de agraria y 

del área profesional de jardinería. 

1 año 3 años 

MF0525_2 

 Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes. 
 Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal. 
 Técnico Superior en Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de agraria y 

del área profesional de jardinería. 

1 año 3 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 

Certificado de profesionalidad que deroga Jardinero (RD 2031/1996, de 6 de septiembre) 

Aula polivalente 30 50 

 Nave de jardinería 150 150 

Terreno para prácticas de jardinería * 2.000 3.000  

 
* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación. 
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