
 

 

 

 

 

 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e:  participacio@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

Contractació de serveis professionals externs per impartir classes i tutories 

als Cursos de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau 

mitjà i grau superior, i de diversos cursos del programa general de l’Escola 

d’Adults Maria Saus, durant el curs 2019-2020. 

 

L’Ajuntament de Canet de Mar necessita contractar els serveis següents: 

 

- Docència de l’assignatura de ciències socials del Curs de preparació de les proves 

d’accés als cicles formatius de grau mitjà 

- Tutoria i seguiment a l’Institut Obert de Catalunya de les assignatures 

específiques del Curs de preparació de les proves d’accés als cicles formatius de 

grau superior. 

- Docència de les matèries de llengua, socials i informàtica del Programa 

d’Aprenentatge Inicial.   

- Docència del Curs d’espanyol per a persones estrangeres. 

 

El contracte serà de serveis. Els professionals que s’adscriguin al servei hauran 

d’estar donats d’alta del règim d’autònoms i de l’activitat econòmica. 

A nivell d’acreditació professional hauran d’estar en possessió d’un grau de l’àmbit 

de les ciències socials o de l’educació. Serà necessari també que pugui acreditar 

dos anys d’experiència docent. 

 

Seran funcions vinculades a la seva contractació: 

- Planificació i preparació de la programació general del curs 

- Planificació i organització del temaris i unitats didàctiques, així com dels 

dossiers que es puguin elaborar. 

- Impartir les classes i fer el seguiment del procés d’aprenentatge dels 

alumnes, tant a l’aula com a través de la plataforma de l’Institut Obert de 

Catalunya per al CPPACFGS. 

- Fer avaluació tant del procés d’aprenentatge de l’alumne com del servei i 

elaborar informes si és oportú. 

- Controlar l’assistència dels alumnes. 

- Coordinar-se amb la periodicitat que se li requereixi amb l’Escola d’Adults 

Maria Saus i amb l’Àrea d’Educació. 

- Col·laborar en l’elaboració de la  memòria pedagògica  anual del curs pel que 

fa a les matèries assignades. 

- Atenció a l’alumnat i/o als seus tutors legals. 

- Participació a les activitats o actuacions on es requereixi la presència del 

professorat (acompanyament a proves, activitats extraescolars...) 

Calendari i horaris del servei 

Durant el curs 2019-2010 el servei s’iniciarà la primera setmana d’octubre i  

finalitzarà al mes de maig pel que fa als cursos de preparació de proves d’accés. Els 

cursos del programa general de l’escola inicien l’activitat a l’octubre i acaben al 

juny, segons el detall següent: 
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Ciències socials, 
tutories i 

seguiment 

Durada Horari Calendari 

CPPACFGM: 

Assig Ciències socials 

71,5h dijous de  19.00 a 20.30    
divendres 15.00 a 16.00h (coord.) 

Del 02.10.2019 al 
08.05.2020 

CPPACFGS: 

Seguiment i tutories 
específiques IOC 

89h  

dijous de  17.00 a 19.00h   

divendres de 16.00 a 17.00h (coord.) 

Del 02.10.2019 al 
15.05.2020 

Programa 

general 
Durada Horari Calendari 

Programa 
Aprenentatge Inicial 

167,5h dl. i dc. de 15.00 a 17.00h 

1/2 hora de coordinació setmanal dj 
de 20.30 a 21.00 

Del 02.10.2019 al 
18.06.2020 

Espanyol per a 
persones estrangeres 

99h dl. i dc. de 17.30 a 19.00h Del 02.10.2019 al 
18.06.2020 

 

S’estableix el preu màxim per la prestació del servei en  11.102€ 

Les persones autònomes o les empreses que hi estiguin interessades hauran de 

presentar la seva proposta econòmica (mitjançant el model que s’adjunta) 

acompanyada del currículum professional en un sobre tancat amb la inscripció 

“Contractació de serveis professionals externs per impartir classes a l’Escola 

d’Adults Maria Saus” a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de 

Mar (carrer Ample, 11) o telemàticament a través de l’e-tram,  fins al dia 6 de 

setembre de 2019. 


