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GUIA DE LES OPOSICIONS 2016
CONVOCATÒRIA AMB EL SISTEMA D’ACCÉS  
A LA FUNCIÓ DOCENT DEL RD 276/2007 I AMB  
L’ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ DE 2010

NOVETATS

�� Pel que fa a les incorporacions a les borses de treball:

Com estableix l’Acord de Professorat Interí de 2010 (en vigor de nou després de la sentència de juny 
del 2015), les persones que es presenten i no superen el procés passen a formar part de les borses 
de treball).

I qui no supere almenys la primera prova (Part A i B), per a exercir llocs en règimen d’interinitat, 
haurà d’acreditar els títols específics requerits en les corresponents Borses Extraordinàries.

�� Pel que fa a la publicitat dels criteris d’avaluació del tribunals, a més a més de fer-se públics en 
els taulers d’anunci d’actuació dels diferents tribunals, enguany es penjaran en la pàgina web de 
la Conselleria d’Educació http://www.ceice.gva.es amb anterioritat a l’inici de les proves.

�� Pel que fa acreditar el nivell de valencià, les persones que no tenen la Capacitació però sí un 
títol equivalent al C1 de valencià (dels expedits per les universitats, etc.) han de presentar-se el 
dia de la prova a l’hora indicada amb el certificat. Les persones de la JQCV revisaran la titulació. Si 
veuen que la certificació no és vàlida, la persona afectada haurà de fer la prova.

�� Pel que fa el barem de mèrits:

A l’apartat 2.3.2. seran valorades les titulacions de Grau, sempre que s’hagen cursat completament 
amb independència del títol al·legat per a l’ingrés en el cos.

A l’apartat 3.1 valora per primera vegada el Diploma de Mestre/a de Valencià, amb 2 punts. En 
aquest mateix apartat, es valoren també el C2 de valencià; el B2, C1, C2 d’una llengua estrangera; i 
el Certificat de Capacitació de Llengües Estrangeres.

A l’apartat 3.2. s’afegixen un subapartat nou (3.2.3), per cursos impartits com a ponent, professor/a 
o tutor/a.

Per a l’especialitat d’Educació Física, valorarà per primera vegada figurar o haver figurat en la 
relació d’esportistes d’alt nivell.

ASPECTES IMPORTANTS A TINDRE EN COMPTE
�� L’acreditació lingüística del valencià és, des de la convocatòria passada, el Certificat de Ca-

pacitació en Valencià per a tots els cossos, encara que qui no el tinga es podrà presentar a les 
oposicions si té un C1 en valencià o si supera una prova prèvia (data de realització 14 de juny a 
les 16h). Les persones de nova incorporació (que no estan ara a la borsa i que es presenten a les 
oposicions), hauran de tindre la Capacitació per poder optar a un lloc de treball

�� Per segona volta, es fa una convocatòria separada d’ingrés a cos superior

�� Respecte al sistema d’accés: El sistema d’ingrés és el descrit al Títol III del RD 276/2007:

1. la fase d’oposició: Les proves de la fase d’oposició són eliminatòries. Totes les especialitats 
de tots els cossos tenen prova pràctica. En la tancada, podrem triar entre exposar una unitat 
didàctica relacionada amb la nostra programació didàctica o relacionada amb el temari de la 
nostra especialitat.

2. el barem: L’experiència docent té menys pes que amb el sistema anterior (passa d’un màxim 
de 7 a 5 punts), la formació acadèmica guanya molt de pes, i la formació permanent queda rele-
gada a l’apartat d’altres mèrits, amb només 2 punts.

3. càlcul de la nota final: la ponderació per obtindre la nota final és la següent: la fase d’oposició 
(proves i tancada) representa 2/3 (66.6%) i la fase de concurs (mèrits) 1/3 (33.3%).
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NORMATIVA APLICABLE

�� Mestres: ORDRE 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Es-
port, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment 
per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. (DOCV 6/5/2016)

�� Resta de cossos: ORDRE 13/216, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cul-
tura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició 
de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors 
d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de For-
mació Professional. (DOCV 6/5/2016)

�� Accés a subgrup superior: ORDRE 10/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’accés a cos docent de 
subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyament Secundari. (DOCV 6/5/2016)

�� Accés a inspecció educativa: ORDRE 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors 
d’educació. (DOCV 6/5/2016)

INSCRIPCIONS

Termini de presentació en registre de 20 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació al DOCV 
6/5/2016. (Fins 26 de maig)

Preu: Cos de Mestres i de Professorat Tècnic de Formació Professional 22,22€. Altres Cossos 
docents, Accés a subgrup superior i accés a la inspecció 31,47€. Els procediments d’adquisició de 
noves especialitats no comporten pagament de cap taxa.

Bonificacions: 10% en les taxes de matrícula per presentar la sol·licitud de participació per via 
telemàtica (mitjançant el DNI electrònic o la firma electrònica de la Generalitat Valenciana); 50% 
famílies nombroses i monoparentals de categoria general; 100% famílies nombroses i monopa-
rentals de categoria especial i les víctimes d’actes de violència sobre la dona. Les persones amb 
discapacitat igual o superior al 33% han de pagar 1,89€.

Instància: model 046-taxes per inscripció en proves selectives d’acord amb model oficial, disponi-
ble en la pàgina web de la Conselleria http://www.ceice.gva.es. 

Documentació que cal adjuntar: fotocòpia del document d’identitat; en cas de no voler formar part 
de les borses de treball, annex II; les persones aspirants no nacionals d’algun estat de la Unió Eu-
ropea documentació que justifique requisits base 2.1.1.a); en cas de discapacitat igual o superior al 
33%, família nombrosa o monoparental de categoria general o especial, justificants que acrediten 
aquesta condició.
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En què consisteix la fase d’oposició?

La fase d’oposició consta de 2 proves que tenen caràcter eliminatori. Les proves estan estructura-
des de la manera següent:

1. Primera prova (constituïda per 2 parts diferenciades, que es valoraran conjuntament)

Part A: 

Desenvolupament per escrit, durant dos hores, d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nom-
bre de temes extrets a l’atzar dels corresponents al temari de l’especialitat, amb la proporció 
següent:

a) Mestres: 2 boles. A excepció de l’especialitat d’Educació Primària 3 boles al tindre 29 temes

b) Ensenyament Secundaria, EOI, Música i Arts Escèniques i F.P: 4 boles

Una volta finalitzat l’exercici, els tribunals iniciaran la lectura pública en les dates que determi-
nen.

Part B: 

Prova pràctica per comprovar la formació científica i les habilitats tècniques de l’especialitat. La 
comissió de selecció n’establirà la durada. L’Annex VI de Mestres i l’Annex IV de Secundària, FP, 
Música i Arts Escèniques i EOI estableixen els criteris i especificacions de la prova pràctica per 
cada especialitat.

2. Segona prova

Presentació i defensa d’una programació didàctica, i preparació i exposició oral d’una unitat di-
dàctica. La programació s’ha d’entregar el mateix dia de la realització de la part B (prova pràctica). 
Encara que consisteix en dues seccions diferenciades, es valora conjuntament.

1) Programació didàctica. 

Presentació i defensa d’una programació didàctica sobre una àrea, matèria, mòdul o assignatura 
relacionats amb l’especialitat d’oposició i fent referència al curriculum vigent en el present curs 
escolar de l’especialitat. Es correspondrà amb un curs d’un nivell o etapa educativa segons la 
normativa vigent. En el moment de la defensa, l’aspirant podrà dur i utilitzar un exemplar de 
la programació i un guió que no excedirà d’un full i que s’ha d’entregar al tribunal en acabar la 
prova. Vegeu especificacions a la programació en Annex V convocatòria de Mestres, i Annex II 
convocatòria Secundària, FP, Música i Arts Escèniques i EOI.

2) Unitat didàctica. 

Preparació i exposició d’una unitat didàctica. L’aspirant triarà la unitat concreta d’entre tres 
d’extretes a l’atzar, que podran ser de les unitats de la seua programació o del temari de 
l’especialitat. 

Temps de preparació: Una hora; defensa oral de 2.A i 2.B: una hora. S’hi podrà fer servir tot el 
material auxiliar necessari i un guió que no excedirà d’un full i que s’ha d’entregar al tribunal en 
acabar la prova.

Com es qualifiquen les proves?

La nota global de la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les dues proves.

Primera prova: Es valora de 0 a 10 punts. Cada part es valora de 0 a 5 punts. La nota mínima en 
cada part per a poder continuar avant és 2,5.

Segona prova: Es valora de 0 a 10 punts. La nota mínima per a continuar avant és 5.

Una vegada acabada cadascuna de les dues proves, els tribunals publicaran els llistats de notes en 
els taulers d’anuncis del centre. Si no superem la primera prova, no podrem realitzar la segona.

Per a calcular la nota de totes les proves i parts, es calcularà la mitjana aritmètica de les qualifica-
cions dels i les membres del tribunal que no tinguen una diferència de més de 3 punts.
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Puc demanar la revisió de les proves?

Segons l’article 35 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú els ciutadans tenen dret a conéixer, en qualsevol 
moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguen la condició d’interessats (vegeu 
model de reclamació en la pàgina 5).

Com i quan presente els mèrits?

Únicament presentaran mèrits les persones que superen la fase d’oposició. Seran convocades l’endemà 
del dia hàbil de la publicació de les notes per presentar la documentació justificativa dels mèrits.

Els mèrits es presentaran ordenats en tres blocs, segons l’annex I de l’ordre de convocatòria, i hi 
has d’adjuntar el model de declaració de mèrits (mestres: annex IV; secundària, FP, Música i Arts 
Escèniques i EOI: annex V). Cal presentar tant l’original com la fotocòpia dels certificats, títols, 
etc., per tal que el tribunal en certifique l’autenticitat. Només es tindran en compte els mèrits 
perfeccionats abans de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud de participació en 
les oposicions. No es podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels mèrits. 

Els tribunals publicaran en els taulers d’anuncis del centre la puntuació aconseguida.

Termini de realització de la fase d’oposició

Començament a partir del 28 de juny (tots els cossos) i haurà de ser finalitzar el 16 de juliol. La 
prova prèvia de coneixements del valencià per a qui no acredite previament un nivell C1 serà 14 de 
juny a les 16h.

Publicitat dels criteris d’avaluació

Les comissions de valoració determinaran els criteris d’avaluació de les diferents parts de la 
prova de la fase d’oposició, coordinaran l’elaboració de la prova pràctica i determinaran els criteris 
d’actuació dels tribunals. A més, s’encarregaran de resoldre els dubtes que es plantegen al llarg 
del procés de concurs-oposició.

Aquests criteris d’avaluació es faran públics en els taulers d’anunci d’actuació dels diferents tri-
bunals i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació http://www.ceice.gva.es amb anterioritat a 
l’inici de les proves.

Puc reclamar la puntuació obtinguda en la baremació dels mèrits?

En el termini de 24 hores a partir de la seua exposició, es poden presentar per escrit les 
al·legacions que es consideren oportunes al president/ a del tribunal, que les estudiarà, les resol-
drà i publicarà, finalment, un llistat amb la baremació definitiva. En aquesta guia tens un model de 
reclamació.

Si no et satisfà la resposta pots interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres i 
Personal Docent en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació.

Com se n’obté la puntuació global?

La nota global de la fase d’oposició (nota 1) es calcula efectuant la mitjana aritmètica de la nota 
de la primera prova i de la segona prova. La nota de la primera prova és la suma de les notes de la 
part A (examen teòric) i de la part B (prova pràctica). La nota 1 representa 2/3 de la puntuació global 
de tot el procés.

A la nota 1 cal sumar-hi el resultat del barem de mèrits (nota 2), que s’ha de ponderar en 1/3 (ve-
geu requadre).



7

Sindicat de Treballadores i Treballadors
de l’Ensenyament del País Valencià

Puc recórrer els resultats finals?

Es pot interposar recurs d’alçada davant el director general de Personal i Centres Docents en el 
termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la llista als taulers 
d’anuncis corresponents.

Com afecten les oposicions les borses de treball que hi ha ara?

Ara està vigent de nou l’Acord de Professorat Interí de 2010, després de la sentència de juny del 
2015 guanyada per STEPV:

 � El professorat interí que actualment forma part de les borses de treball NO està obligat a 
participar en les oposicions. Si decideix participar, continuarà en el mateix lloc de la borsa 
de treball, independentment del resultat en la fase d’oposició en cas de no superar el procés 
selectiu.

 � El professorat sense serveis prestats que forma part de les borses de treball per l’oposició 
del 2015, no té lloc consolidat a la borsa de treball com a professorat interí.

 � Totes les persones que opositen enguany i no superen el procés entren a formar part de les 
borses de treball per l’especialitat de l’oposició ordenades segons nota i nombre de proves 
superades. Qui no supere almenys la primera prova (Part A i B), per a exercir llocs en règi-
men d’interinitat, haurà d’acreditar els títols específics requerits en les corresponents Borses 
Extraordinàries.

OBTENCIÓ PUNTUACIÓ GLOBAL

FASE D’OPOSICIÓ (NOTA 1) EXEMPLE 1 EXEMPLE 2

Primera prova (de 0 a 10)

Part A) Examen teòric (de 0 a 5)

Part B) Prova pràctica (de 0 a 5)

Nota de la primera prova= part A+part B

Notes:

1A) 3,4

1B) 2,5

5,9 (50%=2,95)

Notes

1A) 3,1

1B) 4,2

7,3 (50%=3,65)

Segona prova (de 0 a 10) Nota: 5,5 (50%=2,75) Nota: 5,5 (50%=4,05)

Nota fase oposició:

Nota 1a prova (50%) + Nota 2a prova (50%)

1a prova + 2a prova

2,95 + 2,75 = 5,7

1a prova + 2a prova

3,65 + 4,05 = 7,7

Ponderació de 2/3 d’aquesta nota = NOTA 1 2/3 de 5,7 = 3,8 2/3 de 7,7 = 5,1333

FASE DE CONCURS (nota 2)

Resultat barem de mèrits

Ponderació d’1/3 d’aquesta nota = 

NOTA 2

Barem = 4,1586

1/3 de 4,1586 = 1,3862

Barem = 7,4356

1/3 de 7,4356 = 2,4785

NOTA GLOBAL DE L’OPOSICIÓ = 

NOTA 1 + NOTA 2
3,8 + 1,3862 = 5,1862 5,1333 + 2,4785 = 7,6118
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I si he aprovat i tinc plaça, què he de fer?

Si has aprovat i figures com a seleccionat/ada en els llistats d’aspirants, felicitats: ja ets funcionari/
ària en pràctiques. Tens un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de les llistes de selec-
cionats per a presentar en la DG de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del títol al·legat.

b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat del servei de cap administració 
pública o d’estar inhabilitat.

c) Certificat de minusvalidesa, si és el cas.

d) Fotocòpia del DNI.

e) ) Si no teniu la nacionalitat espanyola acreditar i participen segon la base 2.1.1.a) hauran 
d’acreditar-ho amb còpia compulsada. 

f) Si no teniu la nacionalita espanyola i el seu coneixement del castellà no es deduïsca del seu 
origen hauran d’acreditar-ho presentant còpia compulsada de les titulacions enumerades en 
la base 7.1.1.

g) Certificat mèdic oficial.

h) Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del 
Diploma de Mestre, o si és el cas del certificat oficial de valencià nivell C1 expedit per la JQCV, 
per EOI o per universitats de la Comunitat Valenciana.

i) Cetificat negativa subscrita pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA:

Cos de professorat d’ensenyament secundari, F.P. i E.O.I:

Títol que acredite la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si és el cas, títol que acredite 
l’exempció d’aquest requisit, conforme al que estableix l’apartat 15.3, 16.3, 17.3 i 18.3 de la convo-
catòria d’oposicions.

Quan s’al·legue haver impartit docència, almenys 2 cursos complets (o 12 mesos discontinus) 
abans de l’1 d’octubre de 2009, s’acreditarà, si es tracta d’un centre públic, mitjançant certificació 
expedida pel secretari/a, amb el vistiplau de la direcció del centre, i per la direcció del centre amb 
el vistiplau de la inspecció educativa si es tracta d’un centre privat.

SOBRE EL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ
El requisit lingüístic és el Certificat de Capacitació en Valencià. Aquest requisit afecta a les condi-
cions per presentar-se a les oposicions, a superar o no la fase de pràctiques i a poder optar a llocs 
de treball. El títol de Mestre de Valencià també es pot presentar com a requisit.

Què necessite per presentar-me a les oposicions? Hi ha 3 opcions diferents:

1. la Capacitació en Valencià

2. un C1 en valencià expedit per la JQCV, EOI o Universitats Valencianes (amb la condició 
d’obtindre la Capacitació al llarg de la Fase de pràctiques si aproves les oposicions amb plaça). 
Qui dispose d’una acreditació equivalent al nivell C1 de coneixements de valencià no expedida 
per les entitats anteriors, obligatòriament ha de presentar-la el dia de la prova prèvia del 14 de 
juny.

3. en cas de no tindre ni la Capacitació ni el C1, aprovar una prova prèvia de valencià (amb la 
condició d’obtindre la Capacitació si aproves les oposicions amb plaça). Aquesta prova prèvia es 
realitza 14 de juny a les 16h.



9

Sindicat de Treballadores i Treballadors
de l’Ensenyament del País Valencià

Puc aprovar la fase de pràctiques sense la Capacitació en Valencià?

No: la Capacitació en Valencià és imprescindible per aprovar la fase de pràctiques de l’oposició. Si 
has accedit a les oposicions amb les opcions 2 o 3, podràs participar en convocatòries de la Conse-
lleria per l’obtenció del Certificat de Capacitació en Valencià durant la fase de pràctiques.

Puc optar a un lloc de treball si NO tinc la Capacitació en Valencià? Depén de si estàs ja 
a la borsa o si eres de nova incorporació:

1) si ja ESTÀS A LA BORSA, podràs continuar optant a llocs de treball:

d)  del cos de mestres podràs optar només a zones castellano-parlants fins l’1 de setembre 
de 2017. A partir d’aquesta data, no tindre la Capacitació en Valencià implicarà l’exclusió de la 
borsa

e) de Secundària i FP podràs optar a llocs de treball fins l’1 de setembre de 2017, quan entra 
en vigor la catalogació dels llocs de treball. A partir d’aquesta data, no tindre la Capacitació en 
Valencià implicarà l’exclusió de la borsa

f) d’EOI podràs optar a llocs de treball sense termini fins ara, ja que les places no estan cata-
logades encara

2) si NO ESTÀS A LA BORSA, no podràs optar a llocs de treball fins que no acredites el Certificat de 
Capacitació en Valencià. Depenent del resultat de les oposicions, se’t col·locarà al número d’ordre 
que et correspon, però se’t desactivarà fins que no tingues la Capacitació.

SOBRE EL MÀSTER
Requisit de formació pedagògica i didàctica

COS ENSENYAMENT SECUNDARI, FORMACIÓ PROFESSIONAL I E.O.I.: Aquest requisit SÍ que és 
obligatori.

S’ha d’acreditar mitjançant:

 � El títol de màster per a professorat d’ESO, Batxillerat, FP i EOI.

 � L’antic CAP, obtingut abans de l’1 d’octubre de 2009.

 � Haver impartit docència en centres públics o privats, abans de l’1 d’octubre de 2009, almenys 
2 cursos acadèmics complets o 12 mesos en períodes discontinus.

 � Estan exemptes d’aquest requisit les persones amb les titulacions de mestre/ra, llicenciatura 
en pedagogia o psicopedagogia obtinguts abans de l’1 d’octubre de 2009.

COS PROFESSORAT MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES: Aquest requisit NO és exigible segons estableix 
la disposició transitòria única del R.D, 276/2007 fins que no es regule per aquests ensenyaments.

INFORMACIÓ SOBRE ELS TRIBUNALS I LES COMISSIONS DE 
SELECCIÓ
Com s’elegeixen els tribunals?

Els tribunals es componen d’un president/a i quatre vocals i es designen de la manera següent:

 �  La presidència és triada directament per la Direcció General de Centres i Personal Docent.

 � Les quatre persones vocals es trien per sorteig públic entre funcionaris de carrera en activitat 
del cos i de l’especialitat corresponent. Excepcionalment, quan aquest requisit no es puga 
complir perquè no hi ha suficients persones funcionàries de carrera en activitat en una 
especialitat determinada, el director general de Centres i Personal Docent pot designar-lwes 
directament d’entre funcionariat dels cossos docents d’altres especialitats.
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Quins són els motius d’abstenció dels membres dels tribunals?

Els/les membres dels tribunals hauran d’abstindre’s d’intervindre si hi concorren les següents 
circumstàncies:

• Si han realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al mateix cos i especia-
litat en els cinc anys anteriors.

• Si tenen interés personal en l’assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat.

• Si tenen parentiu de consanguinitat fins a quart grau.

• Si tenen amistat íntima o enemistat manifesta.

• Si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver- li 
prestat serveis professionals durant els dos últims anys.

Hi ha un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al DOCV.

Es poden recusar els membres d’un tribunal d’oposició?

Sí, i les circumstàncies que s’han de donar per a recusar un tribunal són les mateixes que les expo-
sades en el cas de l’abstenció.

Quants membres del tribunal són necessaris perquè siguen vàlides les actuacions?

Per a l’actuació vàlida del tribunal es requereix la presència del president/a i del secretari/a (o 
les persones que les substituïsquen) i la de la meitat, almenys, dels membres

Funcions dels tribunals

• La qualificació de les distintes proves de la fase d’oposició.

• La valoració dels mèrits de la fase de concurs. Reclamacions a la puntuació provisional dels mèrits.

• El desenvolupament del concurs-oposició, d’acord amb el que disposa la convocatòria.

Comissions de selecció

En totes aquelles especialitats que tinguen més d’un tribunal, s’establirà una comissió de selecció. 
Estarà formada per un nombre senar de persones (mínim de 5) designades per la Direcció General 
de Centres i Personal Docent.

Funcions de les comissions de selecció

• L’elaboració dels criteris d’avaluació de les distintes parts de les proves de la fase d’oposició.

• La coordinació dels tribunals i l’elaboració de la prova pràctica.

• La determinació dels criteris d’actuació dels tribunals i homogeneïtzació d’aquesta.

• L’agregació de les puntuacions corresponents a la fase de concurs a les adjudicades en la fase 
d’oposició, l’ordenació dels aspirants i l’elaboració de les llistes dels aspirants que hagen superat 
ambdós fases.

• La declaració dels aspirants que hagen superat les esmentades fases, la publicació de les llistes 
corresponents als seleccionats, així com la seua elevació a l’òrgan convocant.

Com sempre, trobareu tota la informació actualitzada en la nostra web: 

stepv.intersindical.org
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�� ANNEX I. BAREM PER A LA VALORACIÓ DE MÈRITS (màxim 10 punts)

Subapartats Puntuació Documentació acreditativa

I. Experiència docent prèvia (fins a un màxim de cinc punts)

1.1
Per cada any d’experiència docent en especialitats del 
cos al qual s’opta, en centres públics: 1,000

Per cada mes: 0,0800

Full de serveis certificat per la direcció territorial 
d’Educació òrgan competent o certificat del centre, 
amb el vistiplau del director/a.

1.2
Per cada any d’experiència docent en especialitats de 
distints cossos al qual s’opta, en centres públics: 0,500

Per cada mes: 0,0400

Full de serveis certificat per la direcció territorial 
d’Educació òrgan competent o certificat del centre, 
amb el vistiplau del director/a.

1.3

Per cada any d’experiència docent en especialitats del 
mateix nivell educatiu que l’impartit pel cos al qual 
s’opta, en altres centres: 0,500

Per cada mes: 0,0400

Certificat del director/a amb el vistiplau del Servei 
d’Inspecció Educativa, on conste la durada real dels 
serveis.

1.4

Per cada any d’experiència docent en especialitats 
de distint nivell educatiu que l’impartit pel cos al qual 
s’opta, en altres centres: 0,250

Per cada mes: 0,020

Certificat del director/a amb el vistiplau del Servei 
d’Inspecció Educativa, on conste la durada real dels 
serveis.

Subapartats Puntuació Documentació acreditativa

II. Formació acadèmica (Fins a un màxim de cinc punts)

2.1

Expedient acadèmic en el títol al·legat (fins a 1,500 
punts):

ESCALA DE 0 A 10   ESCALA DE 0 A 4 PUNTUACIÓ

De 5,01 a 5,99 De 1,005 a 1,499 0,1000 punts

De 6 a 7,50 De 1,005 a 2,259 0,5000 punts

De 7,51 a 10 De 2,260 a 4 1,500 punts

La mitjana es calcula sumant les puntuacions de 
totes les assignatures i dividint el resultat pel nombre 
d’assignatures. Si no hi figura l’expressió numèrica 
s’han d’emprar aquestes equivalències:

QUALIFICACIÓ   ESCALA DE 0 A 10 ESCALA DE 0 A 4

Aprovat 5,0000 1

Bé 6,0000 1,5

Notable 7,0000 2

Excel·lent 9,0000 3

Matrícula 10,0000 4

Certificat acadèmic de notes de la titulació

2.2.1
Pel certificat-diploma d’estudis avançats, títol oficial 
de màster (que no siga el requisit per a l’ingrés), 
suficiència investigadora o equivalents: 1,0000

Fotocòpia compulsada del certificat, diploma o títol.
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Subapartats Puntuació Documentació acreditativa

II. Formació acadèmica (Fins a un màxim de cinc punts)

2.2.2 Per posseir el títol de doctor/a: 1,0000 Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol 
o certificat d’abonament dels drets d’expedició.

2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 
0,5000 Document justificatiu.

2.3.1 Titulacions de primer cicle: 1,0000
Certificació acadèmica i fotocòpia compulsada tant del 
títol al·legat com a mèrit i l’al·legat com a requisit per a 
l’ingrés, o certificat d’abonament dels drets d’expedició.

2.3.2 Titulacions de segon cicle: 1,0000
Certificació acadèmica i fotocòpia compulsada tant del 
títol al·legat com a mèrit i l’al·legat com a requisit per 
l’ingrés, o certificat d’abonament dels drets d’expedició.

2.4.1 Per cada títol professional de música i dansa: 0,5000 Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol 
o certificat d’abonament dels drets d’expedició.

2.4.2 Per cada certificat de nivell avançat o equivalent d'EOI: 
0,5000

Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol 
o certificat d’abonament dels drets d’expedició.

2.4.3 Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i 
disseny: 0,2000 Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol.

2.4.4 Per cada títol superior de formació professional: 
0,2000 Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del ítol.

2.4.5 Per cada títol de tècnic esportiu superior: 0,2000 Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol.
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Subapartats Puntuació Documentació acreditativa

III Altres mèrits (Fins a un màxim de dos punts)

3.1

Pel B2 d’una llengua estrangera: 1,000

Pel C1 d’una llengua estrangera: 1,250

Pel C1 d’una llengua estrangera: 1,250

Pel C2 d’una llengua estrangera: 1,500

Pel Certificat de Capacitació en Llengües Estrangeres: 
1,750

NOVETAT: Pel C2 de valencià: 2,000

NOVETAT: Pel Diploma de Mestre/a de Valencià (que 
no haja estat al·legat com a requisit): 2,000

Certificat de l’organisme competent (cal comprovar la 
validesa de la certificació consultant l’annex I de l’Ordre 
17/2013 de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport)

3.2

Formació permanent, convocada per les admi-
nistracions educatives, universitats o entitats 
col·laboradores, homologades o reconegudes per 
l’administració educativa: fins a 1,000 punt

Certificat en el qual conste de manera expressa el 
nombre d’hores de durada del curs. En cas d’entitats 
col·laboradores, cal a més el certificat del reconeixe-
ment per part de l’administració educativa.

3.2.1

Cursos, grups de treball, projectes educatius i semi-
naris, relacionats amb l'especialitat, l'organització es-
colar, ensenyament en valencià, didàctica en general, 
psicopedagogia i sociologia de l'educació: fins a 0,75 
punts

Certificat en el qual conste de manera expressa el 
nombre d’hores de durada del curs. En cas d’entitats 
col·laboradores, cal a més el certificat del reconeixe-
ment per part de l’administració educativa.

3. 2.1.1

Cursos de formació:

Durada no inferior a 30 hores: 0,1000

Durada no inferior a 100 hores: 0,2000

Podem acumular cursos no inferiors a 20 hores.

Certificat en el qual conste de manera expressa el 
nombre d’hores de durada del curs. En cas d’entitats 
col·laboradores, cal a més el certificat del reconeixe-
ment per part de l’administració educativa.

3.2.1.2

Grups de treball, projectes educatius, projectes 
d’investigació i innovació educativa, plans de millora o 
projectes de formació en centres i seminaris. Només 
podem obtindre puntuació en un dels subapartats per 
cada curs escolar.

Participació: 0,2000

Coordinació: 0,2000

Seminaris i activitats anàlogues de durada no inferior 
a 30 h.: 0,2000

Certificat en el qual conste de manera expressa el 
nombre d’hores de durada del curs. En cas d’entitats 
col·laboradores, cal a més el certificat del reconeixe-
ment per part de l’administració educativa.

3.2.2
Cursos, grups de treball, projectes educatius i se-
minaris, relacionats amb les tecnologies aplicades a 
l’educació fins a 0,25 punts

Certificat en el qual conste de manera expressa el 
nombre d’hores de durada del curs. En cas d’entitats 
col·laboradores, cal a més el certificat del reconeixe-
ment per part de l’administració educativa.
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Subapartats Puntuació Documentació acreditativa

III Altres mèrits (Fins a un màxim de dos punts)

3.2.2.1

Cursos de formació:

Duració no inferior a 30 hores: 0,0500 punts

Duració no inferior a 100 hores: 0,1000 punts

Podem acumular cursos no inferiors a 20 hores.

Certificat en el qual conste de manera expressa el 
nombre d’hores de durada del curs. En cas d’entitats 
col·laboradores, cal a més el certificat del reconeixe-
ment per part de l’administració educativa.

3.2.2.2

Grups de treball, projectes educatius i seminaris. 
Només podem obtindre puntuació en un dels suba-
partats per cada curs escolar

-Participació: 0,2000

-Coordinació: 0,2000

-Seminaris i activitats anàlogues de durada no inferior 
a 30 h.: 0,2000

Certificat en el qual conste de manera expressa el 
nombre d’hores de durada del curs. En cas d’entitats 
col·laboradores, cal a més el certificat del reconeixe-
ment per part de l’administració educativa.

3.2.3

Cursos impartits

Per participar en qualitat de ponent/professor/a o 
tutoritzar cursos de formació permanent, relacionats 
amb l’especialitat o amb l’organització escolar, les TIC 
aplicades a l’educació i la didàctica, psicopedagogia o 
sociologia de l’educació, o l’ensenyament en valencià, 
convocats per les administracions educatives o per les 
universitats públiques o privades:

-per cada 10 hores de curs: 0,2500 punts

Original o fotocòpia compulsada del certificat expedit 
per l’entitat organitzadora en què conste de manera 
expressa el nombre d’hores de duració del curs.

3.3

NOVETAT

Exclusivament per a l’especialitat d’Educació Física. 
Per figurar o haver figurat en la relació d’esportistes 
d’alt nivell segons el RD 971/2007, de 13 de juliol, o en 
la d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de 
nivell A segons la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Ge-
neralitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat 
Valenciana, o per complir les condicions establides en 
la Disposició transitòria del Decret 13/2006, de 20 de 
gener, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre 
els esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana: 
1,0000 punts

Per figurar o haver figurat en la relació d’esportistes 
d’elit de la Comunitat Valenciana de nivell B segons 
la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de 
l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, 
o per complir les condicions establides en la dispo-
sició transitòria del Decret 13/2006, de 20 de gener 
(DOCV 24 de gener), del Consell de la Generalitat 
Valenciana sobre els Esportistes d’Elit de la Comunitat 
Valenciana: 0,50000 punts

Certificat de l’organisme competent en què conste 
expressament la qualificació, o fotocòpia del DOCV o del 
BOE on aparega relacionat.

NOTES IMPORTANTS:
Només es tindran en compte els mèrits per-
feccionats abans de la finalització del termini 
de presentació de la sol·licitud de participació 
en les oposicions (fins el 26 de maig). En cap 
cas no seran valorats per l’apartat 3.2 aquells 

cursos o assignatures la finalitat dels quals 
siga l’obtenció d’un títol acadèmic, màster 
o una altra titulació de postgrau. Tampoc 
no seran valorats els cursos o activitats la 
finalitat dels quals siga l’obtenció del títol 
d’especialització didàctica o de certificat 
d’aptitud pedagògica.

Així mateix, no podran considerar-se, a 
l’efecte de ser valorats, els mèrits indicats 
en els apartats 3.2 que hagen sigut realitzats 
amb anterioritat a l’obtenció del títol exigit 
per a l’ingrés en el cos. Un mateix mèrit no 
pot ser valorat en més d’un apartat. S’optarà 
per l’apartat més favorable a l’aspirant.



n  MODEL DE REVISIÓ DE LA PROVA

A la presidència del tribunal núm. _____
Especialitat__________________________________________________

________________________________________________________________ amb NIF

núm.____________________________, com a aspirant a una plaça en el concurs oposició convocat

per l’ordre ____/2016, de 3 de maig de 2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, amb domicili a 
l’efecte de notificació a____________________________________________________________

CP_____________ població_____________________ i telèfon de contacte __________________

EXPOSE:

Que amb data ___________________ es va publicar el resultat de la prova final de la fase d’oposició
amb la qual tinc discrepàncies respecte a la puntuació atorgada.

DEMANE:

Que s’admeta aquesta sol·licitud per a revisar la prova esmentada d’acord amb l’article 35 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administra-
tiu Comú.

        ________________, ____ de _________ de 2016

Atentament,

n  MODEL DE RECLAMACIÓ DE MÈRITS

Al president del tribunal núm. _____
Especialitat__________________________________________________
________________________________________________________________ amb NIF

núm.____________________________, com a aspirant a una plaça en el concurs oposició convocat

per l’ordre ____/2016, de 3 de maig de 2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, amb domicili a 
l’efecte de notificació a____________________________________________________________

CP_____________ població_____________________ o telèfon de contacte _________________

EXPOSE:
Que amb data ________________________ es va publicar el resultat de la baremació de mèrits de la

fase del concurs amb la qual tinc discrepàncies respecte a la puntuació atorgada i, en concret, en els

apartats següents: _______________________________ per la qual cosa presente les al·legacions

següents:

1.

2.

Per les raons exposades SOL·LICITE:

Que s’admeta aquesta sol·licitud i es revisen els criteris i les puntuacions atorgades pel tribunal en la

baremació de mèrits atenent les al·legacions i a la documentació aportada.

        ________________, ____ de _________ de 2016

Atentament,



Sindicat de Treballadores i Treballadors
de l’Ensenyament del País Valencià

•ALACANT: Glorieta P. Vicente Mogica, 5-12. 03005.·Tel. 965985165 • ALCOI: Oliver, 1-5a. 03802. 
Tel. 966 54 06 02 • ALZIRA: Av. Luis Suñer, 28, 16. 46600.· Tel. 96 240 02 21 • ELX: Maximilià Thous, 
121, bxs. 03201 Elx· Tel. 966 22 56 16 • CASTELLÓ: Marqués de Valverde, 8. 12003. Tel. 964 26 90 
94 • GANDIA: Av. d’Alacant, 18, 1r. C.P. 46701 Telèfon - Fax: 96 295 07 54 . Tel. i Fax. 96 295 07 54 • 
VALÈNCIA: Juan de Mena, 18, bxs.  46008 València. Tel 963919147 • XÀTIVA: Portal del Lleó, 8, 2a. 
46800. Tel. 96 228 30 67 




