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Annex  2 -  Relació d’oferta de places 2017 BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA PER A L'ANY 2017

Ref. TLPC/pc07/17 Oferta de places 2017

FPGS - Estudis de Formació Professional de Grau Superior

UNI. - Estudis universitaris

Informació general del programa (Ajuntament d'Alcúdia)

Transparència i Participació Ciutadana

Seu del Moll

C/ Teodor Canet, 32

Telèfons d'atenció: 971.89.70.40 - 010
010@alcudia.net / www.alcudia.net

* Dins la present convocatòria 2017, s’assignaran un total màxim de sis (6) places, del total de l’oferta presentada pels diferents departaments municipals, que per a la present convocatòria 2017 és d'onze (11) places.

 ÀREA MUNICIPAL PLACES (*) Ref.  ESTUDIS SOL·LICITATS  TASQUES GENERALS ALTRES REQUISITS

Disciplina Urbanística

Urbanisme 1 plaça 1 URB/17 Formació Professional de Grau Superior (FPGS): Administració (ADG) Informatització dels expedients de disciplina urbanística en format electrònics. Coneixements d'ofimàtica

Ajuntament d'Alcúdia Administratiu … Excel i Acces.

La Sala / 1r pis Aux. Administratiu

C/ Major, 9 - Alcúdia

Tutor tècnic assignat: Bonaventura Fuster Gomila

correu electrònicl: bfuster@alcudia.net

Tel. 971.89.71.05

EDAR (EMSA)

Estació  Depuració d'Aigua Residual (EMSA) 1 plaça 2 EDAR/17 Estudis universitaris (quimicoambientals) relacionats amb: Anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques setmanals Disponibilitat de vehicle propi

Ajuntament d'Alcúdia Química Neteja i esterilització del material de laboratori

Ctra. de circumval·lació - Alcúdia Bioquímica Elaboració de medis de cultiu

Tutor tècnic assignat: Pilar Silvente Ciències Ambientals Inspeccions ambientals i redacció d'informes

correu electrònic: aoliver@alcudia.net / edar@alcudia.net …

Tel.: 651.890.968 / 651.890.977

Medi Ambient (EMSA)

Medi Ambient 1 plaça 3 MA/17 Formació Professional de Grau Superior (FPGS): Administració (ADG) Feines d'oficina: atenció al públic, telèfon, etc.

Edif. Ca ses Monges / 2n pis Administratiu Tasques administratives

C/ dels Albellons, 2 - Alcúdia Aux. Administratiu Processament informàtic de dades ambientals

Tutor tècnic assignat: Aina Mª Palmer Caubet Secretariat Suport al control de la pàgina WEB i correu electrònic

correu electrònic: mediambient@alcudia.net Informàtica Ajuda en l'organització d'activitats de conscienciació ambiental

Tel.: 971.89.71.07 …
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Transparència i Participació Ciutadana

Transparència i Participació Ciutadana 2 places 4 TLPC/17 Estudis universitaris: Treball real de camp Socio-comunitari Habilitats de treball en grup i equips interdisdisciplinars.

Seu del Moll Ciències Polítiques i Sociologia
Anàlisi de la realitat social i escolar del municipi envers la Participació Ciutdana
(incidència al Port d'Alcúdia) Habilitats i responsabilitat en l'execució de

C/ Teodor Canet, 32 - Port d'Alcúdia Ciències Socials Elaboració de proposta de pla biennal de -Ciutadania activa- (Escolar) projectes reals.

Tutor assignat: Mateu Vanrell Presentació de proposta Capacitat d'adaptació a la multitasca.
Correu electrònic: mvanrell@alcudia.net Suport al programa de modernització municipal i pel Bon Govern

Tel.: 971.89.70.40 … (.) - Aquestes places obligen a dues prresentacions publiques de resultats dins el mes de set/oct.

5 TLPC/17 Estudis universitaris: idem anteriors

Pedagogia - Psicopedagogia …

Magisteri (primària)

Patronat Municipal d'Alcúdia Ràdio

Alcúdia Ràdio 1 plaça 6 AR/17 Estudis universitaris: Suport programació d'estiu de l'emissora municipal d'Alcúdia. Coneixement informàtic a nivell d'usuari.

Edif. Ca ses Monges / 1r pis Comunicació
Elaborar propostes al programa d'estiu, amb música i recomanacions lúdiques, culturals i
festives. Bon nivell de coneixemen parlat de català.

C/ dels Albellons, 2 - Alcúdia Audiovisuals Suport a les tasques d'equip de redacció de l'emissora. Que li agradi la comunicació a qualsevol
Tutor tècnic assignat: Margalida Socias Mir Periodisme Preparació de llistes musicals per a programació 24 hores. vessant i suport.

Correu electrònic: radio@alcudia.net / msocim@gmail.com Filosofia i Lletres, qualsevol de les branques de llengua i/o literatura Suport a les tasques d'equip de l'emissora en programacions especials en directe.
Tel.: 971.547.799 / 651.890.990 Enregistrament de falques i recomanacions, si s'escau.

Suport a les tasques de publicacions a les xarxes socials de divulgació de les tasques

radiofòniques.

…

Sanitat i Benestar Social

Benestar Social 1 plaça 7 BNSL/17 Estudis universitaris:
Suport en l'atenció individualitzada d'orientació i reforç psicològic i psicopedagògic,
adreçats a tots Capacitat de treball en equip.

Edif. Ca ses Monges Psicòleg/-a els grups d'edat. Bona predispisició personal.

Planta Baixa Reforç i acompanyament en casos individuals i familiars. Estabilitat emocional.

C/ dels Albellons, 2 - Alcúdia …

Tutor tèncic assignat: Sandra Jordà

Tel.: 971.897.111

Correu electrònic: ssocials@alcudia.net
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Oficines de Turisme

Turisme 1 plaça 8 TUR/17 Estudis universitaris:
Obtenir, classificar i processar informació d'interés sobre l'entorn, amb la finalitat de
satisfer Altres idiomes: francès, suec, rus, … .

Edif. de Can Ramis Turisme les demandes d'informació turística dels clients.

Passeig de Pere Ventayol, 2 - Alcúdia Història i Geografia
Atendre les peticions de visitants i residents per cobrir necessitats d'informació, consell i
ajuda,

Tutor tècnic assignat: Magdalena Truyols Història de l'Art
amb relació a aspectes derivats de l'activitat turística o de l'estada fora de lloc habitual de
resi-

Correu electrònic: magdalena@alcudia.net Anglès i/o Alemany dència.
Organitzar els recursos necessaris per prestar un servei d'informació turística que
satisfaci les

necessitats de la demanda.

…

Secretaria

Secretaria 1 plaça 9 SEC/17 Estudis universitaris:
Suport / procedimentació jurídica municipal general (ordenances, tramitació d'expedients,
i proce-

Ajuntament d'Alcúdia Dret diments administratius).

La Sala / Planta Baixa Suport a les tasques pròpies del departament de Secretaria, Urbanisme i Contractació.

C/ Major, 9 - Alcúdia Altres de semblant naturalesa.

Tutor assignat: Joan Seguí …

Correu electrònic: secretaria@alcudia.net

Tel.: 971.89.71.12

Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia

Consorci de Pol·lèntia (Can Domenec) 1 plaça 10 CCRP/17 Formació Professional de Grau Superior: relacionada amb activitats agràries Eixermar Bona predisposició a la feina.

C/ dels Albellons, 7 - Alcúdia Jardineria i manteniment Retirar males herbes. Respectuós amb els visitants del jaciment.

Tutor tècnic assignat: M. Francisca Rosselló Borràs Paisatgisme i medi rural Preparar les eines i reparar-les pels arqueòlegs.

Correu electrònic: patrimoni@alcudia.net Suport condicionar espai i activitats

Tel.: 971.89.71.02 Supervisar el manteniment de les murades per al Via Fora.

COMERÇ, FIRES I MERCATS

Àrea de Comerç 1 plaça 11 CFM/17 Estudis universitaris: Suport en les tasques d'elaboració del cens d'activitat comercial i de serveis. Coneixements informàtics.

Edif. Can Ramis Geografia Realització d'enquestes als comerciants i empresaris del municipi. Vehicle propi.

Passetg de Pere Ventayol, 2 - Alcúdia Sociologia Introducció de les dades de les enquestes a la base de dades.

Tutor tècnic assignat: Maria Lluc Rusca Mestre Economia Suport i assessorament als empresaris i emprenedors.

Correu electrònic: mllrusca@alcudia.net Turisme …

Tel.: 971.897.185
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