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Oferta d'Ocupació de Professors Especialistes 

Es necessita cobrir, pel procediment d'urgència, places de professor especialista per impartir en 
Curs d' Especialització d’Intel·ligència Artificial i Big Data, els mòduls següents: 

• Models d'intel·ligència artificial 
• Sistemes d'aprenentatge automàtic 
• Programació d'intel·ligència artificial  
• Sistemes en Big Data  
• Big Data aplicat   

L'assignació d'especialistes serà total o parcialment per a un mòdul en funció de la idoneïtat del 
professor especialista per als continguts impartits. 

L'assignació horària serà en horari de vesprada i el període de contractació és per cobrir una 
vacant per a tot el curs, d'octubre a juny aproximadament. 

Els interessats hauran de presentar la documentació requerida fins al 13 de juliol de 2021, 
dirigida a l'email: fp@ieslluissimarro.org. Tots els documents s'enviaran escanejats en format 
digital en un arxiu comprimit amb el nom del candidat/a. 

Els requisits i documentació a presentar són els següents: 

Requisits i documentació a presentar 

1. Els aspirants a ser contractats com a professorat especialista han de complir les condicions 
generals exigides per a l'ingrés en la funció pública docent establertes en l'article 12 del Reial 
decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el 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 i els requisits específics del professorat especialista. 

2. Els requisits generals per als qui aspiren a ocupar un lloc de professorat especialista són els 
següents: 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la 
Unió Europea, o cònjuge qualsevol que sigui la seva nacionalitat dels espanyols i dels 
nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats 
de, o nacional d'algun estat, al qual sigui d' aplicació els Tractats Internacionals 
celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui d'aplicació la 
lliure circulació de treballadors i la norma que es dicti per a la seva incorporació a l' 
ordenament jurídic espanyol. 

b) Tenir complerts els setze anys i no haver assolit l'edat establerta, amb caràcter 
general, per a la jubilació forçosa. 

c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. 

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats 
Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir 
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual 
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hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d' un altre estat, no trobar-
se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l' ocupació 
pública. 

e) No estar matriculat en el mateix centre en el qual es demana ser professor 
especialista. 

3. Els requisits específics per ser professorat especialista són els següents: 

a) Acreditar una experiència professional reconeguda en el camp laboral corresponent, 
fora de l'àmbit docent, degudament actualitzada, amb almenys dos anys d' exercici 
professional vinculat a la unitat o unitats de competència a les quals s' associa el mòdul 
o programa, en els quatre anys immediatament anteriors al nomenament, pròrroga o 
renovació. 

b) Posseir la competència i qualificació necessàries per impartir correctament els mòduls 
per als quals es precisa la contractació. 

Documentació 

Juntament amb la instància de sol·licitud, els aspirants aportaran la següent documentació. 

a) Fotocòpia del document nacional d' identitat, document identificatiu del país d'origen 
o passaport vigent i, si s'escau, document d'identificació d'estranger (NIE). 

b) Curriculum vitae, que inclogui almenys 

apartats: 

- Dades personals 

- Dades de formació i/o acadèmiques 

- Experiència laboral 

- Altres mèrits o activitats d' interès 

S’ha d’incloure fotocòpia dels mèrits i formació que s’al·leguen. 

Calendari del procés 

• Del 30 de juny al 13 de juliol: termini per a presentació de sol·licituds i documentació. 
• 14 de juliol: publicació de la llista d’aspirants admesos. 
• 15 reclamació a la llista d’aspirants. 
• 18 al 20 de juliol: entrevista als aspirants admesos. 
• 21 de juliol: publicació de la llista de professorat seleccionat 
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Criteris de valoració dels candidats 

a) Valoració dels mèrits professionals i de formació ......................................... FINS A 2 PUNTS 

a1) Dades de formació i/o acadèmiques ......................................................... FINS A 1 PUNT 

a2) Experiència laboral ............................................................................... FINS A 2 PUNTS 

a3) Altres mèrits/activitats d'interès relacionats amb el mòdul a ser contractat .. FINS A 1 PUNT 

b) Realització d' una entrevista amb els aspirants que podrà versar sobre aspectes contemplats 
en el currículum vitae de l'aspirant i altres relacionats amb la competència professional 
corresponent al mòdul o programa de què es tracte. A més, l'entrevista podrà incloure la 
realització d' una prova teòrica pràctica que permeta comprovar la competència professional 
dels aspirants, directament relacionada amb la qualificació professional vinculada al mòdul o 
programa ..................................................................................................... FINS A 5 PUNTS 

 
 


