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BASES PER A LA SELECCIÓ DE DOCENTS RESIDENTS ALS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT DE
LA RIBERA ALTA PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES
EDUCATIVES AMB AMÈRICA CENTRAL - ESCOLES SOLIDÀRIES PER A LA SAN DE LA
MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA I ESCOLES SOLIDÀRIES 2020. – SEGONA CONVOCATÒRIA

1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
L’objectiu de la present convocatòria és la selecció de personal voluntari per a la participació en
el Programa d’Intercanvi d’Experiències Educatives (PIEE) amb Amèrica Central - Escoles
Solidàries per a la Salut Alimentària i Nutricional (SAN) que la Mancomunitat de la Ribera Alta i
Escoles Solidàries portaran a terme al llarg de l’any 2020.
Aquesta convocatòria complementarà el nombre de places assignades en la primera
convocatòria. El nombre de personal voluntari a seleccionar per a aquesta segona convocatòria
serà fins a un màxim de 4 a criteri de la comissió de valoració, i es pot establir el mateix nombre
com a suplents.

2. REQUISITS DELS ASPIRANTS
a)
b)
c)
d)

Ser major de 21 anys, complits al 31 de desembre de 2019.
Estar empadronat en un dels municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta
Ser docent en actiu en Educació Infantil, Primària o Secundària.
No patir cap malaltia ni inconvenient físic, psíquic o sensorial que impossibilite exercir
les funcions pròpies del lloc per al qual serà seleccionat.

3. SOL·LICITUDS
Els aspirants hauran de presentar sol·licitud, en què declararan complir tots els requisits fixats
en aquestes bases, adreçada a la Presidència. Es facilitarà model de sol·licitud. Hauran de
presentar-la en el Registre General de la Mancomunitat de la Ribera, al carrer del Taronger, 116,
d’Alzira, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores. També es podran presentar a través
de la seu electrònica de la Mancomunitat (www.manra.org) o de la forma que determina l’article
16.4 de Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Cas
de presentar-se la sol·licitud en dependències alienes a les d’aquesta Mancomunitat, s’haurà
d’enviar obligatòriament a l’adreça electrònica registre@manra.org, a l’atenció del
Departament de Personal, còpia de la instància en que conste el segell i data d’entrada del
registre de l’organisme on s’haja presentat, abans que finalitze el termini de presentació de les
instàncies.
El termini de presentació de les sol·licituds per a formar part d’aquesta convocatòria finalitza dia
10 de març de 2020.
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A la instància s’hauran d’adjuntar els següents documents:
a) Fotocòpia del DNI o equivalent.
b) Certificat d’empadronament del sol·licitant en un dels municipis de la Mancomunitat de
la Ribera Alta.
c) Document acreditatiu que el sol·licitant està relacionat professionalment com a docent
en el món educatiu.
d) Currículum
e) Full d’autoavaluació dels mèrits que el sol·licitant considere necessaris presentar.
Posteriorment i abans de la publicació de la llista definitiva de les persones
seleccionades es requerirà als candidats seleccionats que aporten els justificats dels
mèrits considerats mitjançant certificats o documents originals que acrediten allò
presentat, o fotocòpies compulsades.
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es publicarà la relació provisional d'aspirants
admesos i exclosos, amb indicació en aquest últim cas de la causa que l'origina, i concedint un
termini de tres dies hàbils perquè es puguen presentar reclamacions o esmenar els defectes que
hagen motivat l'exclusió. Conclòs el termini anterior, es publicarà la relació definitiva en el
mateix lloc que la relació provisional, amb la convocatòria i composició de la Comissió
Avaluadora i els seus assessors, així com el lloc, data i hora perquè es presenten els admesos per
a les proves selectives.
4. COMISSIÓ D’AVALUACIÓ
La Comissió d’Avaluació del procés selectiu estarà formada per dos membres representants de
la Mancomunitat de la Ribera Alta i dos membre d’Escoles Solidàries, designats pels respectius
presidents.
Així mateix, la Comissió Avaluadora podrà comptar amb els assessors que hi considere, amb veu
però sense vot

5. PROCÉS SELECTIU
El procés selectiu constarà de dos fases:
a) Entrevista personal (màxim 10 punts)
La Comissió Avaluadora realitzarà una entrevista als aspirants on es valoraran l’adequació i
idoneïtat de les habilitats i actituds de les persones aspirants en relació al programa, així com la
implicació en les activitats socioculturals del seu municipi.
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b) Valoració de mèrits. (màxim 10 punts)
 Cursos i jornades de formació sobre voluntariat, cooperació i matèries transversals
(màxim 5 punts).
 Cursos de més de 20 hores: 2,5 punts
 Cursos entre 15 i 20 hores: 2 punts
 Cursos entre 10 i 15 hores: 1 punts
 Cursos entre 5 i 10 hores: 0,5 punts
 Participació en activitats de voluntariat i cooperació, acreditada per l’associació
organitzadora de l’activitat (màxim 5 punts).
 Activitats de voluntariat i cooperació d’un mes de durada: 5 punts
 Activitats de voluntariat i cooperació de dos setmanes de durada: 2,5 punts
 Activitats de voluntariat i cooperació d’una setmana de durada: 1,5 punts
 Altres activitats de durada inferior a una setmana: 0,5 punts
 Ser membre actiu, amb almenys un any d’antiguitat, d’associacions sense ànim de lucre
i ONG que tinguen com a finalitat l’ajuda a tercers de forma altruista i desinteressada,
certificada mitjançant document expedit per la secretaria de l’associació (fins a 3 punts).

6. LLISTA DE SELECCIONATS
Una vegada finalitzat el procés selectiu la Comissió Avaluadora, de conformitat amb el resultat
de les diferents fases del procés de selecció, formularà proposta de resolució la qual elevarà a
la Presidència de la Mancomunitat, perquè resolga definitivament al respecte.
Abans de la publicació de la llista definitiva de les persones seleccionades es requerirà als
candidats seleccionats que aporten els justificats dels mèrits considerats mitjançant certificats
o documents originals que acrediten allò presentat, o fotocòpies compulsades.
La llista definitiva es publicarà entre el 13 i el 20 de març, i els seleccionats iniciaran la primera
fase del Programa d’Intercanvi d’Experiències Educatives d’Escoles Solidàries consistent en una
formació de 100 hores.

7. COMPROMISSOS DELS SELECCIONATS
Els candidats seleccionats assumiran el compromís de participar en el Programa d’Intercanvi
d’Experiències Educatives d’Escoles Solidàries. Així, el cost de la primera fase del programa
(formació) que es realitzarà principalment al llarg del primer semestre de 2020 serà sufragat pels
candidats seleccionats (500 €), mentre que les despeses de trasllat, assegurança, allotjament i
manutenció de la segona fase seran sufragades per les entitats organitzadores.

