CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SERVEIS D’UN/A TALLERISTA PEL DESENVOLUPAMENT DE TALLERS A LES
ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DEL PLA ANIMACIÓ A LA LECTURA
(PAL) DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I
TREBALL (IMET).

1. OBJECTE DEL CONTRACTE MENOR
1.1. Creació i realització dels tallers del Pla d’Animació a la lectura i interpretació
dels seus personatges (per més informació del programa, veure apartat
“Descripció i estructura del Pla d’Animació a la Lectura -Punt 4-)
-

Participar activament
en la Comissió de la Tria de Llibres, òrgan
responsable de seleccionar les temàtiques i els llibres que formaran part del
Pla d’Animació a la Lectura.

-

Dissenyar, elaborar i muntar tallers d’animació a la lectura adreçats a
l’alumnat de segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5), cicle inicial (1r. i 2n.
de primària), cicle mitjà (3r. i 4t. de primària) i cicle superior (5è. i 6è. de
primària), segons llibres i temàtiques triades.

-

Executar els tallers d’animació per al foment de la lectura i donar vida als
personatges que formen part del PAL:
a) A segon cicle d’educació infantil (P3,P4 i P5 ) i a cicle inicial (1r. i 2n.
primària): Ratoliva i Ània la veterinària.
b) A cicle mitjà (3r. i 4t. de primària) i cicle superior (5è. i 6è. de primària):
Iu, de l’agència de detectius.

1.2. Durada del contracte menor a determinar en funció del calendari del curs
escolar vigent.
1.3. El còmput total d’hores mensuals anirà en funció de les necessitats del Servei
d’Educació de l’IMET, segons calendari escolar i inscripcions dels centres
educatius, sent l’import màxim de 18.000 EUROS.
2. PUBLICITAT.
La publicitat del present contracte s’efectuarà mitjançant la publicació d’aquests requisits
al Perfil del Contractant de l’IMET, a la xarxa XALOC i a la cartellera del Centre.
Tanmateix, s’efectuarà un enviament per correu electrònic d’aquest document a totes
aquelles persones que constin al banc de dades de l’IMET que, per qualificacions i
interessos demostrats amb anterioritat, puguin estar capacitats i interessats en prestar el
servei (essent necessari requerir a un mínim de 3 aspirants, en qualsevol cas).
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3. REQUISITS DELS ASPIRANTS
Requisits imprescindibles
-

Experiència professional demostrable de dos anys en l’exercici de funcions
coincidents o anàlogues amb el lloc a proveir, considerant en aquesta
categoria treballs realitzats com a dramatització i/o lectura de contes,
espectacles familiars, teatre infantil, tallers relacionats amb els llibres i la
lectura, tallers de foment a la lectura dirigits a escolars...

3.1. Requisits a valorar pel Tribunal
-

Estar en possessió del títol superior superior d’art dramàtic, en l’especialitat
d’interpretació.

-

Està cursant l’últim curs dels estudis superiors d’art dramàtic, en
l’especialitat d’interpretació.

4. CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS ASPIRANTS
- La valoració dels aspirants, s’efectuarà mitjançant els criteris següents:
4.1. Valoració de mèrits (10 punts)
Consisteix en la valoració del currículum dels aspirants, d’acord amb el següent
barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran d’aportar dins el
termini de presentació de sol·licituds:
I.

Experiència professional en l’exercici de funcions coincidents en contingut
professional i nivell tècnic amb les del lloc a proveir, a raó de 1 punt/any. Fins
a 6 punts.

II. Formació en art dramàtic. Fins a 4 punts.
a. Titulat o titulada superior d’art dramàtic, en l’especialitat d’interpretació :
4 punts.
b. Estar cursant l’últim curs dels estudis superiors d’art dramàtic, en
l’especialitat d’interpretació : 3 punts.
4.2. Prova pràctica (5 punts)
Consistirà en la realització d’un treball d’interpretació proposat per l’òrgan
seleccionador.
El/la candidat/da disposarà de 45 minuts per dissenyar una posada en escena.
Posteriorment, executarà la interpretació.
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Es valorarà:
I.
II.
III.
IV.
V.

La qualitat artística de la interpretació
La idoneïtat i adequació de la interpretació al nivell educatiu proposat pel jurat
La originalitat i qualitat de la interpretació
L’adaptació de l’activitat al foment de la lectura entre el públic infantil
La relació de la interpretació amb la temàtica i continguts proposats

4.3. Entrevista personal (5 punts)
Els aspirants hauran de passar una entrevista on es valorarà la seva idoneïtat per
cobrir la plaça ofertada, sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar
i a l’experiència professional de la persona.
5. PRESENTACIÓ D’ASPIRANTS I TERMINIS.
Les persones i/o empreses interessades, hauran de presentar una instància al
registre d’entrada de l’IMET, adreçat a la Gerència de l’IMET i indicant la convocatòria
objecte de sol·licitud, en horari de 9 a 13:30: h. de dilluns a divendres i de 16 a 18 h,
els dimarts i els dijous. (Les instàncies es troben a la pàgina web de l’IMET
www.imet.cat)
En cas que aquesta presentació es realitzi mitjançant altres Administracions
Públiques (per valisa interadministrativa), s’haurà notificar aquest fet a l’IMET
mitjançant un correu electrònic a l’adreça personal@imet.cat el mateix dia de la
presentació de la documentació, indicant l’’Administració Pública remitent i procés en
el qual es presenta l’aspirant.
Les instàncies hauran d’anar junt amb la documentació següent:
•
•
•

Originals i/o còpia compulsada de la documentació objecte d’acreditació dels
requisits imprescindibles, així com el Currículum actualitzat.
Originals i/o còpia compulsada de la documentació objecte de valoració.
Fotocòpia de DNI

El termini de presentació finalitzarà als 20 dies naturals de la data de publicació de les
condicions tècniques al perfil del contractant de l’IMET.
6. RESULTAT FINAL I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1. L’IMET mitjançant la cartellera del Centre, i la pàgina web a l’apartat del Perfil de
Contractant, farà pública la relació per ordre de puntuació.
2. L’IMET formalitzarà el contracte menor de serveis de l’aspirant apte que obtingui
la major puntuació, un cop s’aprovi per la Gerència de l’IMET el programa per al
curs escolar 2016-2017.
3. En el cas que per necessitats del Servei d’Educació l’IMET tingui la necessitat de
dos o més talleristes simultanis, es formalitzaran els contractes de serveis per
estricte ordre de puntuació.
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7. CALENDARI
A partir de la publicació de les condicions tècniques al Perfil del Contractant, l’IMET
farà públic qualsevol data i/o llistats vinculats amb les mateixes, mitjançant la
cartellera del Centre, i la pàgina web (apartat Perfil del Contractant)
8. DESCRIPCIÓ I ESTRUCTURA DEL PLA D’ANIMACIÓ A LA LECTURA
Aquest projecte, iniciat el curs 1998-99 prioritza la lectura com a element clau en la
formació i l’èxit escolar.
Els seus objectius són clars:
Despertar i potenciar l’hàbit lector des de les primeres edats.
Estimular el coneixement de la literatura infantil i juvenil.
Conèixer a fons les biblioteques i incrementar-ne l’ús.
Dotar de fons bibliogràfic a les biblioteques dels centres de segon cicle d’educació
infantil i primària.

•
•
•
•

El programa s’adreça a alumnat des de P3 fins a 6è de primària de totes els centres
educatius d’infantil i primària tant públics com concertats. Són els centres educatius
qui, voluntàriament, s’apunten al programa.
- Abans de l’inici d’un nou curs escolar: preparació de tallers
La comissió formada per personal de les biblioteques escolars, de les biblioteques
públiques, per l’animador/a que imparteix els tallers i pel Servei d’Educació de
l’IMET es reuneix per seleccionar les temàtiques i els llibres al voltant dels quals es
desenvoluparan els tallers que s’impartiran a les escoles.
S’acorda una temàtica i un lot de llibres per educació infantil, un altre per a cicle
inicial, un per cicle mitjà i, per últim, un per cicle superior.
Un cop triades les temàtiques i els llibres, l’animador/a dissenya, elaborar i munta
els tallers d’animació a la lectura que desenvoluparà.
- Durant el curs escolar: execució dels tallers
Al llarg del curs, l’animador/a va passant per les diferents escoles i aules donant
vida a diferents personatges:
•

La Ratoliva
La Ratoliva viu a les biblioteques Joan Oliva i Armand Cardona, visita a
l’alumnat d’educació infantil i cicle inicial i els explica qui és i què fa a la
biblioteca, quins són els seus llibres preferits...també els anuncia que l’Ània, la
veterinària, la seva millor amiga, properament els visitarà i els presentarà una
col·lecció de contes infantils.

Edifici La Paperera • C. de la Unió, 81-87 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 04 40 • www.imet.cat

La Ratoliva visita cadascuna de les aules de l’alumnat d’educació infantil (P3,P4
i P5) i de cicle inicial (1r. i 2n.).
Per als cursos de P3, que encara no coneixen la Ratoliva, la visita té una durada
de 30 minuts aproximadament. Per la resta de cursos, que ja la coneixen,
“traurà el nas” per cada classe, d’una durada màxima de 15 minuts.
•

Ània, la veterinària
Executa un taller (una activitat, conjunt d’activitats, jocs...) que té com a eix
central la temàtica i els llibres triats per educació infantil, per una banda i per
cicle inicial, per una altra. L’objectiu del taller proposat és apropar l’alumnat als
llibres triats d’una forma creativa i lúdica que ajudi a la creació, formació i
consolidació d’un hàbit lector, que els animi a anar a la biblioteca del centre
escolar i escollir els llibres presentats per llegir a casa.
L’Ània fa el taller a cadascuna de les aules de l’alumnat d’educació infantil
(P3,P4 i P5) i de cicle inicial (1r.i 2n). Cada sessió té una durada aproximada de
45 minuts.

•

Iu, agència de detectius
Es tracta d’un divertit i despistat detectiu que captarà l’atenció dels/les nens/es,
introduint-los en el fantàstic món dels llibres, a través de les seves pròpies
vivències personals.
El detectiu Iu condueix les activitats adreçades als alumnes de cicle mitjà (3r. i
4t.) i superior de primària (5è. i 6è.). Es realitzen tallers de temàtica diversa:
terror, poesia, aventures...
L’Iu farà el taller a cadascuna de les classes i cada sessió tindrà una durada
aproximada d’1 hora 15 minuts.

Jordi Palacios de las Heras
Gerent de l’IMET

Data Publicació
Termini Presentació Instàncies

04/02/2016
24/02/2016

D’acord amb la llei de protecció de dades:
Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i
especialment, la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
us informem que les dades s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Institut Municipal d’Educació
i Treball (IMET) de Vilanova i la Geltrú.
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la
legislació vigent, enviant un correu electrònic a lopd@imet.cat o per escrit, adreçant-se a l'Àrea de Gerència de l'IMET
(Carrer Unió, núm. 81, 08800 Vilanova i la Geltrú).
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