
Acta complementaria  a l’annex I , relació de llocs de treball del taller d’ocupació

Amb la necessitat de contractació d’un professor d’anglés per a impartir  110 hores del mòdul  MF0984_3:
Anglés professional per l'assistència a la direcció i 80 hores del mòdul MF0985_2: Llengua estrangera professional
distinta de l’anglés per l'assistència a la direcció  de l’especialitat ADGG0108 “ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ”
corresponent a l’expedient FOTAV/2018/34/46, s’acorda per part de l’entitat “Mancomunitat de la Ribera Alta” i del
Labora, la constitució de les bases  corresponents per a l’oferta d’una plaça.

ANNEX I

Relació de llocs de treball  del Taller d’Ocupació

ENTITAT PROMOTORA: MANCOMUNITAT RIBERA ALTA
Nº EXPEDIENTT: FOTAV/2018/34/46
DENOMINACIÓT DEL PROJECTE: LA RIBERA EN GESTIÓ II
FAX PER COMUNICACIONS: 962414172
E-MAIL PARA COMUNICACIONS: info@manra.org

LLOC DE TREBALL CONTRACTE (DURADA
Y JORNADA)

REQUISITS MÍNIMS EXIGITS

PROFESSOR ANGLÉS 
PROFESSIONAL PER 
L'ASSISTÈNCIA A LA 
DIRECCIÓ  (impartirà el 
MF0984_3)

 Durada: del 30/04/19 fins
el 20/05/19

-Llicenciat en Filologia, Traducció i interpretació de la
llengua  estrangera  corresponent  o  títol  de  grau
equivalen.

-Qualsevol  altra  titulació  superior  amb  la  següent
formació complementaria:

Haver superat un cicle dels estudis que condueixen a
l’obtenció de la llicenciatura de Filologia, traducció i
interpretació  en  llengua  estrangera  o  titulació
equivalent.

Certificat  o  diploma  d’acreditació  oficial  de  la
competència lingüística de la llengua corresponent com
el  certificat  de  nivell  Avançat de  l’escola  oficial
d’idiomes u altres equivalents o superiors reconeguts.

Titulació universitària cursada en un país de parla de la
llengua estrangera, en el seu cas, amb la corresponent
homologació.

-Experiència professional acreditada d’un any.

Experiència o competència docent:

Estar en possessió del C. Professionalitat de formador
ocupacional  o  del  C.P.  de  docència  de  la  formació
professional  per  a  l'ocupació.
Estan exempts del requisit del paràgraf anterior qui es
trobe en algun dels supòsits de l'article 13 RD 34/2008,
de 18 de gener.
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LLOC DE TREBALL CONTRACTE (DURADA
Y JORNADA)

REQUISITS MÍNIMS EXIGITS

PROFESSOR 
LLENGUA 
ESTRANGERA  
PROFESSIONAL 
DISTINTA DE 
L'ANGLÉS PER 
L'ASSISTÈNCIA A LA 
DIRECCIÓ. (impartirà el 
MF0985_2)

 Durada: del 21/05/19 fins
al 03/06/19

-Llicenciat en Filologia, Traducció i interpretació de la
llengua  estrangera  corresponent  o  títol  de  grau
equivalen.

-Qualsevol  altra  titulació  superior  amb  la  següent
formació complementaria:

Haver superat un cicle dels estudis que condueixen a
l’obtenció de la llicenciatura de Filologia, traducció i
interpretació  en  llengua  estrangera  o  titulació
equivalent.

Certificat  o  diploma  d’acreditació  oficial  de  la
competència lingüística de la llengua corresponent com
el  certificat  de  nivell  Avançat de  l’escola  oficial
d’idiomes u altres equivalents o superiors reconeguts.

Titulació universitària cursada en un país de parla de la
llengua estrangera, en el seu cas, amb la corresponent
homologació.

-Experiència professional acreditada d’un any.

Experiència o competència docent:

Estar en possessió del C. Professionalitat de formador
ocupacional  o  del  C.P.  de  docència  de  la  formació
professional  per  a  l'ocupació.
Estan exempts del requisit del paràgraf anterior qui es
trobe en algun dels supòsits de l'article 13 RD 34/2008,
de 18 de gener.
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