
Resolución da convocatoria de xuño de 2018

Específica de centro, para impartir idioma en primaria: Desfavorable

APELIDOS E NOME DNI CENTRO LINGUACÓD.
CENTRO

CAUSA *
DESESTIMACIÓN OBSERVACIÓNSESTADO

CPR Plurilingüe San José Lingua Estranxeira - Inglés - Pri.Penedo López, Mariña 46919044X 9927006437
Non acredita estar
impartindo a materia na ESO
ou Bacharelato

Desfavorable
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* Causas de desestimación:

1: Materia que non figura na normativa:
RD 860/2010, de 2 de xullo (BOE 17),
Orde do 3 de xuño de 2011 (DOG do 13),
Decreto 133/2007 (DOG do 13 de xuño,
Decreto 126/2008 (23/06/2008),
Orde do 25/06/2008 (DOG DO 27/06), Orde do 23/09/2008 (DOG do 29/9) e Orde do 23/06/2009 (DOG do 01/07)

2: Módulo que non figura na Orde do 23/02/98 (BOE 27/02/98) ou decretos de títulos
promulgados posteriormente  (os borradores non se consideran)

3: Especialidade que non figura na Orde do 11/10/94

4: A solicitude resolverase en febreiro segundo establece a disposicion transitoria segunda da Orde do 3 de xuño (DOG do 13)

5: Non se acredita a experiencia docente requirida ou unha formación superior adecuada para impartir o curriculo da materia.
No caso de lingua estranxeira, non acredita o dominio da lingua.

6: Non acredita posuir a especialidade solicitada.

7: Non acredita o nivel de galego de Celga 4 ou perfeccionamento ou equivalente.

8: Non acredita a formación pedagóxica e didáctica establecida no art.5º da Orde do 3 de xuño de 2011 (DOG do 13 de xuño)

9: Falta acreditación ou copia do título.

10: Non se acredita a titulación requirida para a materia/módulo ou especialidade solicitado.

11: Certificación de experiencia docente incorrecta.

12: Debe clarificar ou presentar certificación académica.

13: Non se require habilitación nesa especialidade ou módulo.

14: Non comezar a impartir o 1º ciclo da ESO antes de finalizar o ano 1997.

15: Non acredita a oferta de emprego nun centro privado da Comunidade Autónoma de Galicia para impartir formación profesional (Art. 6º.2 da Orde do 3 de xuño de 2011 (DOG do 13 de xuño).

16: Non ten o seu domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia e non acredita oferta de emprego nun centro privado dela.

17: Solicitude fóra da aplicación informática.

18: Non está impartindo docencia no centro o día da entrada en vigor da Orde do 3 de xuño de 2011 (DOG do 13)

19: Non estaba impartindo a materia/módulo profesional o 13/03/2010, data da entrada en vigor do Real decreto 132/2010 (BOE n.º 62, do 12 de marzo)
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20: A materia/módulo profesional non consta na certificación de habilitacións

21: Non reúne o/os requisito/os esixidos para este tipo de solicitude da convocatoria de febreiro e deberá concorrer a unha convocatoria ordinaria

22: O solicitante xa posúe unha habilitación definitiva consonte coa normativa vixente

23: Non corresponde habilitación para este módulo profesional

24: Titulación que non engloba os resultados de aprendizaxe

25:  Experiencia non relacionada cos resultados de aprendizaxe

26: O ciclo formativo non se imparte no centro no que posúe a oferta de emprego

27: Non acredita a realización de actividades produtivas que comprendan as realizacións profesionais asociadas con todos os resultados de aprendizaxe do módulo

99: Outros
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