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Dates clau

• Inscripció (FASE 1): del 21 de novembre de 2022 al 
21 de desembre de 2022, telemàticament.

• Cita prèvia per a presentar documentació acredita-
tiva dels mèrits (FASE 2): del 22 de novembre de 2022 
fins el 13 de gener de 2023, telemàticament.

• Aportació de documentació acreditativa dels mèrits 
(FASE 3): del 23 de desembre de 2022 fins el 17 de gener 
de 2023, telemàticament.

Sistema d’ingrés

El sistema d’ingrés és el concurs de mèrits (sense proves), 
organitzat segons la Disposició Addicional Cinquena del Reial 
Decret 270/2022.

C1 de Valencià

No hi ha prova prèvia per a l’obtenció del certificat C1 de Va-
lencià, que és requisit per a presentar-se al País Valencià.

Fase de pràctiques/Nomenament com a 
funcionariat de carrera

No hi ha fase de pràctiques i les persones que superen el 
concurs seran nomenades funcionariat de carrera el curs 
2023/24, si el procés finalitza abans de l’1 de setembre de 
2023. Si no finalitza en eixe termini, seran nomenades per al 
següent curs.

No incorporació a les borses de treball

En aquest procediment, les persones que no superen el pro-
cés i no formen part de les borses de treball no seran inclo-
ses en les mateixes, en tractar-se d’un concurs de mèrits 
sense proves.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Pàgina web de la Conselleria d’Educació amb tots els 
enllaços, guies i informació d’interés: 
https://estabilizacion-edu.gva.es/

Pàgina web del Ministeri d’Educació, amb les convocatòries 
dels diferents territoris de l’acord. Clica ací

Els territoris signants de l’Acord amb el 
Ministeri

Els territoris signants de l’Acord de la Conferència Sectorial 
de data 2 de novembre de 2022, per a convocar conjunta-
ment el concurs de mèrits, són els següents:

Andalusia La Rioja

Aragó Madrid

Principat d’Astúries Regió de Múrcia

Illes Balears Comunitat Foral de Navarra

Cantabria País Valencià

Castella i Lleó Ciutat Autònoma de Ceuta

Castella la Manxa Ciutat Autònoma de Melilla

Extremadura

No participen en aquest procediment: Catalunya, País 
Basc, Galícia, Canàries, que han convocat, o convocaran, al 
marge de la resta de territoris.

ENSENYAMENT PÚBLIC NO UNIVERSITARI

GUIA DEL CONCURS DE MÈRITS 2022
Aspectes importants 
a tindre en compte

https://estabilizacion-edu.gva.es/
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/no-universitarios/oposiciones-y-ofertas-trabajo/convocatoria-estabilizacion.html
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NORMATIVA APLICABLE

• Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en el treball públic (BOE 
29/12/2021).

• Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se re-
fiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 
se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la 
disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, modifi-
cat pel RD 270/2022 (BOE 2/03/2007). 

• Ordre 66/2022, de 15 de novembre de 2022, de la Con-
selleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca 
un procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a 
l’ingrés, mitjançant concurs de mèrits, al cos de mestres i als 
cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors 
especialistes en sectors singulars de Formació Professional, 
professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics de Músi-
ca i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, 
professors d’Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller 
d’Arts Plàstiques i Disseny (DOGV 18/11/2022) 

ESPECIALITATS CONVOCADES

Veure l’apartat 1.1 i 1.2 de la convocatòria (Ordre 66/2022).

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

A més dels requisits generals que trobareu en la convoca-
tòria (apartat 2.1), els requisits específics per a presentar-se 
són els següents:

Valencià
Acrediten aquest requisit les persones que posseïsquen 
el certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la 
JQCV o equivalents (veure annex II de l’Ordre 7/2017, de 2 de 
març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport).

També pot acreditar la competència lingüística mínima 
qui dispose del C2 de coneixements de valencià, del Certi-
ficat de Capacitació per a l’Ensenyament en València o del 
Diploma de Mestre de Valencià

Els certificats presentats per a acreditar el requisit 
del coneixement de valencià, obligatòriament, han d’es-
tar registrats en el Servei de Formació i Acreditació de la 
Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multi-
lingüisme. Els certificats de valencià expedits per la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià es registraran 
d’ofici.

Castellà
Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, i 
el coneixement d’aquesta llengua no es deduïsca del seu 
origen, acreditaran el coneixement d’aquesta llengua si 
compleixen els requisits establerts en l’apartat: 2.1.h.2 de 
la convocatòria.

Les persones que no acrediten els requisits 
lingüístics exigits en data de finalització del termini 
de presentació de sol·licituds no seran admeses a 
participar en el concurs de mèrits

Acreditació del coneixement del català a les Illes Balears
Les persones aspirants que també opten en la seua 
sol·licitud a places corresponents a les Illes Balears, a 
més de les places al País Valencià, han d’acreditar el co-
neixement lingüístic establert en la seua convocatòria: 
Clica ací

Requisits de titulació
A més dels requisits generals que s’estableixen en 
l’apartat 2.1. de la convocatòria, les persones aspirants 
hauran de reunir els requisits específics, següents, per 
cada cos docent:

Cos d’Ensenyament Secundari i Professorat d’escola 
oficial d’idiomes

a) Títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, en-
ginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, o el títol de 
grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte 
de docència.
Per a l’ingrés en el cos de professors d’Ensenyament Se-
cundari, són equivalents a l’efecte de docència, les titu-
lacions que es detallen per a cada especialitat en l’annex 
IV de la convocatòria.
b) Estar en possessió del títol oficial de màster universi-
tari que habilita per a la docència. O bé els qui acrediten 
haver obtingut, amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2009, 
alguns dels requisits següents (consulteu l’apartat 2.2. 
per a una informació més completa):
- Títol professional d’Especialització Didàctica, del Certi-
ficat de Qualificació Pedagògica o del Certificat d’Aptitud 
Pedagògica.
- Títol de Mestre, diplomat en Educació General Bàsica, 
Mestre en Primer Ensenyament o d’un títol de llicenciat 
en Pedagogia o Psicopedagogia, així com de qualsevol 
altre títol de llicenciat o una altra titulació declarada 
equivalent a aquest que incloga formació pedagògica i 
didàctica.

Cossos de catedràtics de Música i Arts Escèniques i 
professors de Música i Arts Escèniques

a) Títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, 
enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, o del 
títol de grau corresponent o altres títols equivalents 
a l’efecte de la docència, determinats en l’annex VII 
del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat 
pel Reial decret 270/2022, de 12 d’abril, per a cada 
especialitat.
b) Per a ingressar al cos de Catedràtics de Música i Arts 
Escèniques, el personal aspirant haurà d’acreditar la 
formació i la capacitat de tutela en les investigacions 
pròpies dels Ensenyaments Artístics, que podrà acredi-
tar-se, indistintament, a través del compliment d’alguna 
de les condicions següents:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21651.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-4372-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-4372-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/18/pdf/2022_10817.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/18/pdf/2022_10817.pdf
 https://dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1799.pdf
 https://dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1799.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1799.pdf).
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/147/1122854
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– Títol de doctor o doctora.
– Reconeixement de suficiència investigadora (Reial 
decret 185/1985 de 23 de gener) o el certificat diplo-
ma acreditatiu d’Estudis Avançats (DEA Reial decret 
778/1998 de 30 d’abril).
– Títol universitari oficial de màster diferent del re-
querit per a ingressar a la funció pública docent, per a 
l’obtenció del qual s’hagen exigit, almenys, 60 crèdits, 
que capacite per a la pràctica de la investigació edu-
cativa o de la investigació pròpia dels Ensenyaments 
Artístics.
– NOVETAT: Donat el caràcter excepcional del present 
procés selectiu d’estabilització, s’acredita també per 
haver impartit docència durant un mínim de 12 mesos 
en centres públics o privats d’ensenyament reglat degu-
dament autoritzats, en els ensenyaments superiors de 
música i arts escèniques.

Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny
a) Títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, en-
ginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, o el títol de 
grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte 
de docència. Són equivalents a aquest efecte de la do-
cència, d’acord amb el que s’estableix en la disposició 
addicional única, que fa referència a l’annex VIII, del Re-
glament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de fe-
brer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d’abril, 
i l’article 1 del Reial decret 1542/1994, de 8 de juliol, 
les titulacions, i les que s’hagen declarat equivalents, 
que es detallen per a cada especialitat en l’annex IV 
d’aquesta ordre.
Només es pot al·legar la titulació equivalent a l’efecte de 
docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica 
requerida per a ingressar al cos.

Cos de professors especialistes en sectors singulars de 
Formació Professional

a) Titulació de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tèc-
nic o el títol de grau, llicenciat o llicenciada, enginyer o 
enginyera i arquitecte o arquitecta, corresponent o altres 
títols de tècnic superior de Formació Professional decla-
rats equivalents, a l’efecte de docència.
Per a les especialitats que es detallen en l’annex VI del 
Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, podran ser ad-
mesos els qui, fins i tot mancant de la titulació exigida 
amb caràcter general, estiguen en possessió d’alguna ti-
tulació de tècnic superior de la família professional o les 
famílies professionals per a les titulacions de les quals 
tinga atribució docent l’especialitat per la qual es con-
cursa. Els títols declarats equivalents a tècnic superior a 
efectes acadèmics i professionals seran també equiva-
lents a l’efecte de docència.
b) Estar en possessió de la formació pedagògica i di-
dàctica en els mateixos termes que per als cossos de 
secundària i d’EOI.

Cos de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny
Nota: les titulacions que apareixen en la convocatòria 
no es corresponen amb les que marca el RD 276/2007. 
STEPV va advertir d’aquesta situació a la Conselleria i 

va sol·licitar una correcció d’errades, perquè els requi-
sits, segons el RD 276/2007 són: titulació de Diplomat 
Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol 
de Grau corresponent o altres títols equivalents a efec-
tes de docència. Són equivalents a l’efecte de docència 
les titulacions que es detallen per a cada especialitat en 
l’annex IV d’aquesta ordre.
Només es pot al·legar la titulació equivalent a aquest 
efecte de la docència en el cas de no disposar de la 
titulació genèrica requerida per a ingressar al cos.

Cos de Mestres
a) Estar en possessió d’algun d’aquests títols:
– Títol de mestre o títol de grau corresponent
– Títol de diplomat en Professorat d’Educació General 
Bàsica
– Títol de Mestre de Primer Ensenyament

Data de compliment dels requisits
Tots els requisits enumerats anteriorment han de com-
plir-se l’últim dia del termini de presentació de sol·lici-
tuds d’aquesta convocatòria i mantindre’s fins al moment 
de la presa de possessió com a funcionari o funcionària 
de carrera del cos docent corresponent.

Incompatibilitats
El funcionariat de carrera no podrà participar en aquest 
procediment de mèrits per especialitats del cos al qual ja 
pertanyen.
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INSCRIPCIÓ AL PROCEDIMENT

IMPORTANT: En aquesta web trobareu els accessos a la 
inscripció, el document d’autobaremació, sol·licitud de 
cita prèvia, manuals de consulta, FAQS i suport tècnic: 
https://estabilizacion-edu.gva.es/

• Sol·licitud de participació (FASE 1): entre el 21 de novem-
bre i el 21 de desembre, en aquest enllaç.

Durant el termini es poden fer i corregir les sol·licituds 
tantes vegades com calga i només es tindrà en compte la 
darrera presentada.

• Cita prèvia (FASE 2): entre el 22 de novembre i el 13 de 
gener (per demanar torn per aportar tota la documentació 
que no conste en OVIDOC). En aquest enllaç.

• Presentació de documentació acreditativa dels mèrits 
(FASE 3): des del 23 de desembre fins al 17 de gener de 
2023 (hi haurà dos dies per pujar la documentació una ve-
gada us donen la cita prèvia). En aquest enllaç. 

Es poden consultar les dades que consten en el registre 
de la Conselleria en OVIDOC, en aquest enllaç. 

Si s’opta per més d’una especialitat només cal presentar la 
documentació una única vegada però sí que s’ha d’aportar la 
certificació de la nota mitjana dels títols que s’al·leguen com 
a requisit en cada especialitat sol·licitada, si són diferents.

En la sol·licitud de participació, es participarà per una o di-
verses especialitats. Per cada especialitat es demanarà també 
en quins territoris de l’acord amb el Ministeri es vol concur-
sar, per ordre de preferència d’adjudicació. El territori que se 
sol·licite en primer lloc ha de ser el País Valencià i serà el que 
baremarà els mèrits. 

També s’ha d’emplenar un formulari d’autobaremació 
per cada especialitat amb tota la puntuació que tinga la 
persona, sumant la documentació que consta a OVIDOC i la 
que no consta (certificat acadèmic, cursos de formació no re-
gistrats, titulacions no registrades, etc.). L’autobarem el farà 
la persona aspirant. El document d’autobaremació el podeu 
trobar en aquest enllaç. 

Si se sol·liciten places d’una especialitat que no oferta 
d’eixa especialitat, s’anul·larà eixa petició concreta, i es man-
tindran vàlides la resta de peticions. Cal, per tant, comprovar 
en les convocatòries de cada territori, quines especialitats 
convoquen i per quins torns, lliure o de diversitat funcional.
RECOMANACIÓ: abans d’entrar a la plataforma d’inscripció, 
cal tindre preparat el document d’autobaremació (i, per 
tant, tindre clar tots els mèrits que s’han de presentar), els 
certificats del requisit lingüístic en el cas de participar a les 
Illes Balears, i la documentació acreditativa de família nom-
brosa, monoparental, diversitat funcional, etc., si és el cas.

MOLT IMPORTANT: Únicament es baremaran els 
mèrits incorporats en l’autobarem que s’inclou en 
la sol·licitud que estiguen degudament acreditats

NOTA: No s’adjuntarà cap document en el procés d’inscrip-
ció (només l’autobaremació i l’acreditació com a família 
nombrosa, monoparental, diversitat funcional, etc.), sinó en 

el termini que es done en la cita prèvia, per no col·lapsar 
l’aplicació informàtica d’inscripció. 

Per cada especialitat s’haurà d’abonar la corresponent 
taxa d’inscripció.
Diversitat funcional: En el cas de persones que participen 
pel torn de diversitat funcional en els territoris on sí que hi 
haja reserva s’ha de marcar que es participa per eixe torn, si 
és el cas. Recordem que al País Valencià no hi ha reserva de 
diversitat funcional, contràriament a l’opinió del Sindicat. Per 
tant, s’ha de marcar el torn lliure, si no, s’anul·larà la petició.

Taxes d’inscripció

Personal d’ingrés a tots els cossos 32,00€

Famílies nombroses i monoparentals de 
caràcter general

16,00€

Famílies nombroses i monoparentals de 
caràcter especial

exempt

Persones amb grau de diversitat funcional 
igual o superior al 33%

1,38 €

Persones víctimes d’actes de violència sobre 
la dona

3,11€

Les persones aspirants que estiguen exemptes del paga-
ment de la taxa o tinguen dret a la reducció, hauran d’acre-
ditar-ho amb la documentació pertinent o no oposar-se a la 
consulta telemàtica de les dades per part de l’Administració. 
En els casos següents, una vegada finalitzat i registrat el 
tràmit d’inscripció, cal emplenar un tràmit telemàtic addi-
cional per a aportar la documentació sensible que justifique 
aquesta situació: identitat que figura en la targeta de reco-
neixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere; víc-
times d’actes de violència sobre la dona; diversitat funcional 
igual o superior al 33%; família nombrosa o monoparental. 
Consulteu l’ordre de convocatòria per a més informació.

https://estabilizacion-edu.gva.es/
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=84712&version=amp
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=84712&version=amp
https://eturnos.gva.es/eturnos-front/EDUMERIT22/index.html?idioma=ca
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23048
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23048
https://ovidoc.edu.gva.es/
https://ceice.gva.es/documents/162909733/366809289/autobarem+ESTABILITZACIO_VAL.pdf
https://ceice.gva.es/documents/162909733/366809289/autobarem+ESTABILITZACIO_VAL.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/18/pdf/2022_10817.pdf
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DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT

IMPORTANT: La baremació dels mèrits es realitzarà 
en la comunitat autònoma que s’ha demanat en 
primera opció

Llista provisional de persones admeses i excloses
Els llistats de persones admeses i excloses es publicaran 
en la pàgina web de la Conselleria.

Quan es publique la llista provisional de persones ad-
meses i excloses, s’obrirà un termini de 10 dies hàbils per 
subsanar errades o reclamar en cas d’exclusió.

El Ministeri d’Educació publicarà en la seua pàgina web  
el llistat general de tots els participants admesos amb 
caràcter definitiu de tots els territoris. 

Publicació de les puntuacions provisionals del barem
La puntuació provisional es publicarà en el web de Conselleria. 

Una vegada es publiquen les puntuacions provisionals 
per part dels tribunals de baremació hi haurà un termini 
de 10 dies hàbils per a reclamar, si és el cas. Les reclama-
cions es dirigiran a la presidència del tribunal a través de 
la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. 

Publicació de les puntuacions definitives del barem
Una vegada estudiades i resoltes pels Tribunals de selec-
ció les al·legacions presentades, es publicarà en la web 
de Conselleria, els resultats de la valoració definitiva dels 
mèrits.

Contra aquestes puntuacions podrà interposar-se recurs 
d’alçada davant la directora general de Personal Docent, en 
el termini d’un mes comptat des de l’endemà al de la seua 
publicació en la web, per via telemàtica en la seu electrònica 
de la Generalitat Valenciana. 

El Ministeri d’Educació publicarà en la seua pàgina web el 
llistat general de les puntuacions definitives de totes les per-
sones participants, de tots els territoris signants de l’acord.

Criteris de desempat
1) Major puntuació en els apartats del barem de mèrits 
per l’ordre en què aquests apareguen en l’Annex II 
d’aquesta convocatòria. 
2) Major puntuació en els subapartats del barem de 
mèrits per l’ordre en què aquests apareguen en l’Annex 
II d’aquesta convocatòria. 
Quan en l’aplicació aquests criteris, algun dels subapar-
tats aconseguisca la màxima puntuació atorgada a l’apar-
tat o subapartat al qual pertanga, no es prendran en con-
sideració les puntuacions de la resta de subapartats.
3) De persistir l’empat, s’estableix com a últim criteri de 
desempat l’experiència acreditada per la persona aspi-
rant en centres públics de l’especialitat per la qual parti-
cipa, expressada en anys mesos i dies.

Llistats provisionals de persones aspirants seleccionades
Obtingudes les puntuacions definitives i aplicats els criteris 
de desempat, es publicarà per cada cos i especialitat un 
llistat provisional de persones aspirants que hagen superat 
el procediment selectiu.

Renúncies 
En aquest moment, si una persona obté plaça en més 
d’una especialitat en algun dels territoris que s’han aco-
llit a l’acord amb el Ministeri d’Educació (totes excepte 
Catalunya, País Basc, Galícia i Canàries), tindran 5 dies hà-
bils per a renunciar a una de les dues, mitjançant la pre-
sentació d’un escrit en la seu electrònica davant de l’Admi-
nistració educativa a la plaça de la qual renuncie. Si no ho 
fa, s’entendrà que opta per l’especialitat en què haja obtin-
gut més puntuació, i en defecte d’això, en l’especialitat en 
què acredite més experiència en centres educatius públics 
com a personal interí, expressada en anys, mesos i dies.

En cas que obtinga plaça en algun territori de l’acord i 
també en la resta de territoris que no entren en l’acord, 
també tindran un termini de 5 dies per a renunciar a una de 
les dues, però s’haurà de comunicar al territori signant de 
l’acord amb el Ministeri on ha aconseguit plaça si accepta 
la plaça o renuncia. En cas que no ho comunique s’enten-
drà que renuncia a la plaça adjudicada en el territori de 
l’acord amb el Ministeri.

Llistat definitiu de persones aspirants que superen el 
procediment selectiu
Conclòs el termini de renúncies, es realitzarà l’adjudicació 
definitiva de les places convocades. 

La Conselleria publicarà una resolució declarant les 
persones aspirants seleccionades en la pàgina web de la 
Conselleria i s’establirà un termini de tres dies naturals 
per a la presentació de reclamacions dels possibles errors 
materials, de fet o aritmètics.

Publicats els llistats definitius de persones aspirants 
seleccionades, si algú renunciara a la plaça obtinguda, o 
per motius degudament justificats, perdrà tots els drets 
derivats del procediment, i en cap cas podrà considerar-se 
seleccionada la persona que, per ordre de puntuació, ocu-
pe el lloc immediat posterior al de l’última que figure en el 
llistat de l’especialitat corresponent.

Recursos contra el llistat definitiu de persones aspirants 
seleccionades
Contra el llistat de persones aspirants seleccionades podrà 
interposar-se recurs d’alçada davant la directora general 
de Personal Docent en el termini d’un mes, a comptar des 
de l’endemà a la data de publicació en la web.

El Ministeri d’Educació publicarà en la seua pàgina web 
el llistat general de places adjudicades a les persones par-
ticipants, distribuïdes per cos, especialitat, idioma i, en el 
seu cas, torn d’ingrés, amb indicació de l’Administració 
educativa en la qual hagen sigut seleccionades. En aquest 
llistat es farà constar, si escau, les possibles renúncies que 
s’hagueren produït.

NOMENAMENT COM A FUNCIONARIAT DE 
CARRERA

Si el procediment finalitza abans de l’1 de setembre, el 
personal seleccionat serà nomenat funcionari de carrera 
el curs 2023/24. Si finalitza posteriorment, serà nomenada 
en el següent curs.

http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones
http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones
https://sede.gva.es
http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones
http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones
https://sede.gva.es
https://sede.gva.es
https://sede.gva.es
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I SI TINC PLAÇA, QUÈ HE DE FER?

Si figures com a seleccionat/ada en els llistats definitius, 
felicitats: en uns mesos es publicarà el teu nomenament 
com a funcionari/ària de carrera. 

Tens un mes a comptar des de l’endemà de la publica-
ció del llistat definitiu de persones aspirants seleccionades 
per a justificar els requisits de participació a través de la 
seu electrònica de la Generalitat Valenciana, i emplenar el 
formulari que hauràs de signar electrònicament per qual-
sevol dels sistemes d’identificació i signatura electrònica 
admesos en aquesta seu de la Generalitat.

Participació en les adjudicacions d’inici de curs
Les persones seleccionades al País Valencià participa-
ran en les adjudicacions d’inici de curs com a professo-
rat provisional, ja que encara ni han sigut nomenades 
funcionàries de carrera ni tenen un destí definitiu.

Participació forçosa en el concurs de trasllats
Per a obtindre destí definitiu la participació del professorat 
provisional en el concurs de trasllats és forçosa. El con-
curs de trasllat es convocarà durant el mes d’octubre o 
novembre de 2023.

INFORMACIÓ SOBRE ELS TRIBUNALS I LES 
COMISSIONS DE SELECCIÓ

Tribunals de selecció
Hi haurà un o diversos Tribunals de Selecció, format per 
funcionariat de carrera dels cossos de funcionaris docents 
o del cos d’Inspectors de l’Administració Educativa.

Els tribunals estaran integrats per un president o presi-
denta que es designarà lliurement per la Direcció General 
de Personal Docent i per un mínim de quatre vocals, que 
seran funcionaris o funcionàries de carrera en actiu dels 
cossos docents seleccionats per sorteig.

Les causes d’abstenció i recusació dels membres dels 
tribunals són les següents:

- La situació de permís per naixement per a la mare 
biològica, permís per adopció, per guarda amb finalitats 
d’adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de 
la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats 
d’adopció o acolliment.
- Les situacions d’incapacitat temporal i de risc durant 
l’embaràs.
- Els permisos de reducció de jornada de treball concedits 
fins al 31 de juliol del present curs.
- El personal que ocupa els càrrecs de direcció, direc-
ció d’estudis o secretaria en els centres docents, sem-
pre que el president o la presidenta del tribunal puga 
substituir-los per les persones vocals suplents.
- Les persones que estiguen rebent tractament de fertilitat.
- El personal amb diversitat funcional amb mobilitat re-
duïda, en el cas que el tribunal actuara fora de la localitat 
en la qual té destí, i sempre que el president o presiden-
ta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.
- Realització de tasques de preparació d’aspirants a pro-
ves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc 
anys anteriors.

Funcions dels Tribunals de selecció
- El desenvolupament dels procediments selectius 
d’acord amb el que disposa la present convocatòria.
- La supervisió de la valoració de mèrits realitzada per 
les comissions de baremació de mèrits.
- La publicació de les puntuacions provisionals dels 
mèrits del personal aspirant.
- La resolució de les reclamacions presentades contra 
les puntuacions provisionals.
- La publicació de les puntuacions definitives dels mèrits 
del personal aspirant.
- La proposta del personal aspirant que supere el pro-
cediment selectiu i resulte seleccionat, així com la seua 
elevació a la Direcció General de Personal Docent.

Comissió de Coordinació Tècnica
La Direcció General Personal Docent podrà constituir una Co-
missió de Coordinació Tècnica, si així ho estimara necessari, 
en funció del nombre d’òrgans de selecció nomenats.

Estarà formada per un president o presidenta i set 
vocals, designades per la Direcció General de Personal 
Docent.

Les funcions de la Comissió de coordinació tècnica són:
- Coordinar i assessorar l’actuació de les comissions de 
baremació i tribunals quant a:
- Unificació de criteris d’actuació de les diferents co-
missions de baremació i tribunals.
- Fer d’interlocutor entre les comissions de baremació i 
tribunals i la Direcció General de Personal Docent.
- Establir els mitjans de comunicació entre els tribunals 
i les comissions de baremació.
- Cooperar amb la Direcció General de Personal quant al 
desenvolupament d’aquest procediment selectiu i vetlar 
pel bon funcionament d’aquest.
- Establir protocols d’actuació davant incidències en el 
procediment.
- Fixar criteris d’avaluació, qualificació i, en el seu cas, 
penalització que permeten homogeneïtzar el conjunt de 
les especialitats docents objecte d’aquesta convocatòria.

Comissions de baremació
La baremació de tots els mèrits declarats per les persones 
aspirants es durà a terme per una o diverses comissions 
de baremació, en funció del nombre d’instàncies, que seran 
nomenades per la directora general de Personal Docent, 
aquestes comissions actuaran per delegació del tribunal, 
al qual compet la seua supervisió.

Es constituiran tantes comissions de baremació com 
resulten necessàries. La participació en aquestes és vo-
luntària. Del 21 de novembre al 21 de desembre de 2022 
s’obrirà un període per a la inscripció telemàtica de les 
persones que vulguen participar voluntàriament en les 
comissions de baremació.
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BAREM DE MÈRITS (màxim: 15  punts)

1. EXPERIÈNCIA DOCENT PRÈVIA (màxim: 7 punts)

Mèrit Puntuació Documentació justificativa

1.1. Per cada any d’experiència 
docent en l’especialitat del cos a la 
qual opta en centres públics.
La fracció d’any es computarà a 
raó de 0,0583 punts per cada mes 
complet.

0,7000 
punts

Full de serveis expedit per l’òrgan competent de l’Administració 
educativa, en la qual haurà d’indicar-se el cos i l’especialitat, així 
com la data de presa de possessió i cessament.
Quan els serveis al·legats en els epígrafs 1.1, 1.2 i 1.3 s’hagen 
prestat en centres públics dependents de l’Administració 
educativa en la qual es presenta la instància per a la seua 
participació, els aportarà d’ofici aquesta administració educativa 
d’acord amb la documentació que conste en l’expedient 
personal de l’aspirant. Quan els serveis s’hagen prestat en 
altres administracions educatives, els haurà d’acreditar 
l’aspirant de la manera que s’indica en el paràgraf primer.

1.2. Per cada any d’experiència 
docent en altres especialitats del 
mateix cos al qual s’opta, en cen-
tres públics.
La fracció d’any es computarà a 
raó de 0,0291 punts per cada mes 
complet.

0,3500  
punts

1.3. Per cada any experiència do-
cent en altres especialitats d’altres 
cossos diferents d’aquell al qual 
s’opta, en centres públics.
La fracció d’any es computarà a 
raó de 0,0104 punts per cada mes 
complet.

0,1250  
punts

1.4. Per cada any d’experiència 
docent en especialitats del mateix 
nivell o etapa educativa del mateix 
cos en altres centres diferents dels 
centres públics.
La fracció d’any es computarà a 
raó de 0,0083 punts per cada mes 
complet.

0,1000  
punts

Certificat emés pel director del centre educatiu amb el vistiplau 
del Servei d’Inspecció Educativa, en el qual ha de constar el 
nivell o l’etapa educativa impartida, així com la duració dels 
serveis prestats, amb la indicació de la data de començament i 
fi d’aquests.
No seran vàlides, a l’efecte de determinar la duració dels 
serveis prestats, les referències a curs acadèmic si no se 
n’especifica la data de començament i fi o, en el cas de prestació 
serveis en què hi haja una solució de continuïtat, es faça constar 
que els serveis s’han prestat des d’una data d’inici fins al 
moment de l’emissió del certificat de manera ininterrompuda, 
llevat que incloguen una còpia de la vida laboral de l’aspirant.
L’experiència en centres que no estiguen actualment en 
funcionament podrà justificarse mitjançant un certificat emés 
pel Servei d’Inspecció, d’acord amb les dades que consten en la 
unitat competent.

Notes
– Als efectes previstos en aquest apartat, es valoraran un màxim de 10 anys, cadascun dels quals s’haurà de valorar en 
un dels subapartats anteriors, i caldrà computar els anys la valoració dels quals resulte més favorable per a l’interessat.
– Quan la prestació de serveis s’haja realitzat per períodes inferiors a un mes, es considerarà com a mes l’acumulació 
dels serveis prestats per períodes de trenta dies.
– En el cas d’aspirants que hagen exercit en alguna de les especialitats atribuïdes a l’extingit cos de professors 
tècnics de Formació Professional, es valorarà l’experiència en aquestes especialitats per a l’ingrés a les mateixes 
especialitats en el cos de què es tracte.
– La valoració de l’experiència docent no resultarà reduïda quan els serveis s’hagen prestat en una jornada de treball 
inferior a la jornada completa.
– No podran acumular-se les puntuacions quan els serveis s’hagen prestat simultàniament en més d’un centre 
docent.
– Els serveis prestats, a falta del full de serveis, podran acreditar-se mitjançant una còpia dels documents justifica-
tius del nomenament i cessament en què han de constar el cos docent i l’especialitat, així com la data de presa de 
possessió i de cessament.
– S’entén per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació, integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives. 
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Es consideraran com a centres públics els centres de titularitat de l’Estat espanyol en l’exterior.
– L’experiència docent en centres de titularitat de l’Administració local s’inclourà en l’apartat «altres centres diferents 
dels centres públics», atés que no formen part de la xarxa de centres públics de l’Administració educativa.
– S’entendrà per «altres centres» aquells el titular dels quals és una persona física o jurídica de caràcter privat, 
l’obertura i el funcionament dels quals estan sotmesos al principi d’autorització administrativa amb la constata-
ció prèvia del compliment dels requisits establits, d’acord amb el que es disposa en l’article 23 de la Llei orgànica 
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, o en el títol IV, capítols III i IV, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació.
– Només es valoraran els serveis prestats en els ensenyaments que correspon impartir als cossos docents en els 
quals s’ordena la funció pública docent d’acord amb el que es disposa en la disposició addicional setena de la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
– No es valorarà l’experiència docent prestada en universitats públiques o privades, en escoles infantils públiques o 
privades (cicle 0 a 3 anys), ni com a educador o educadora, monitor o monitora, auxiliar de conversa, lector o lectora 
o altres activitats similars que es desenvolupen en els centres educatius, ni com a personal laboral especialista.
– L’experiència docent com a professor visitant dins del programa de l’acció educativa en l’exterior del Ministeri 
d’Educació i Formació Professional, o dins del programa de professors en seccions bilingües d’espanyol en centres 
educatius d’Europa central, oriental, Turquia i la Xina del ministeri esmentat, s’acreditarà mitjançant un certificat de 
l’òrgan competent en què conste el tipus de centre, l’especialitat, el nivell educatiu i la duració dels serveis prestats, 
amb la indicació de la data d’inici i de fi del nomenament.
– Els serveis prestats a l’estranger s’acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d’educació dels res-
pectius països o autoritats públiques competents, juntament amb la traducció oficial o jurada al castellà o a la llengua 
cooficial de l’administració educativa en la qual es presente la instància, en les quals hauran de constar la duració 
dels serveis, amb la indicació de la data d’inici i de cessament, el caràcter públic o privat del centre i el nivell educatiu, 
així com l’especialitat o matèria impartida. Quan l’experiència s’haja prestat en centres públics en un nivell similar al 
del cos al qual s’opta i no s’acredite la matèria o l’especialitat impartida, els serveis s’entendran prestats en altres 
especialitats del mateix cos i, si no s’acredita el nivell o l’etapa educativa impartit, es valoraran com a experiència 
en especialitats de cossos diferents del cos al qual s’opta. Aquests certificats hauran de presentar-se en castellà o 
juntament amb la traducció oficial o jurada al castellà o a la llengua cooficial de l’administració educativa en la qual 
es presente la instància.
– Els serveis prestats com a professor de Religió en centres públics s’acreditaran mitjançant un certificat emés per l’ad-
ministració educativa competent en què conste la duració d’aquests, amb la indicació de la data de presa de possessió i 
de cessament, així com l’etapa educativa, i es computarà en l’apartat 1.2 si s’han prestat en la mateixa etapa educativa 
que el cos al qual s’opta, o en l’apartat 1.3 si s’ha prestat en una altra etapa educativa. Si els serveis s’han prestat en 
centres diferents dels centres públics, haurà d’aportar-se un certificat emés pel director del centre educatiu amb el 
vistiplau del Servei d’Inspecció Educativa, en el qual ha de constar el nivell o l’etapa educativa impartida, així com la 
duració dels serveis prestats, amb la indicació de la data de començament i fi d’aquests, i es computarà en el subapartat 
1.4 quan s’hagen prestat en el mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant.
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Notes
– Es valorarà la nota mitjana del títol que s’al·legue expressament en la sol·licitud com a requisit d’accés al cos que 
corresponga.
– Només es computarà la nota mitjana de les titulacions declarades equivalents quan l’aspirant les al·legue per a in-
gressar al cos i no aporte la titulació exigida amb caràcter general.
– En el cas que en aquest expedient acadèmic es faça constar com a nota mitjana, tant la qualificació literal com la 
numèrica, es prendrà en consideració aquesta última.
– En els casos en què no figure com a nota mitjana de l’expedient l’expressió numèrica concreta, s’aplicaran les 
equivalències següents: 
 Escala de 0 a 10  Escala de 0 a 4
 Aprovat: 5  Aprovat: 1
 Bé: 6   Bé: 1,5
 Notable: 7  Notable: 2
 Excel·lent: 9  Excel·lent: 3
 Matrícula d’honor: 10 Matrícula d’honor: 4
– En el cas que no es remeta el certificat acadèmic personal en què consten les puntuacions obtingudes en totes les 
disciplines i els cursos exigits per a obtindre el títol al·legat, amb la indicació de la nota mitjana, i, en defecte d’això, 
es presente una còpia del títol o del certificat del pagament dels drets d’expedició, es considerarà que la persona ha 
obtingut la nota mitjana d’aprovat.
– No es valorarà cap expedient en què no conste la nota mitjana obtinguda per l’aspirant, excepte en els casos en què, 
juntament amb el certificat acadèmic personal, s’adjunte un certificat emés pel centre on s’hagen cursat els estudis 
que pose de manifest la impossibilitat de calcular la nota mitjana per part d’aquest centre degut al pla d’estudis al qual 
correspon la titulació. En aquests casos, es calcularà la nota mitjana sumant les puntuacions de totes les assignatures, 
o la seua equivalència indicada anteriorment, i dividint el resultat pel nombre d’aquestes, o, en el cas d’estar reflecti-
des en crèdits, sumant els crèdits superats, multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que corresponga d’acord 
amb les equivalències esmentades i dividit pel nombre de crèdits totals. Les qualificacions que tinguen l’expressió de 
convalidat/convalidada o apte/apta seran equivalents a 5 punts.
– En cap cas es prendran en consideració per a obtindre la nota mitjana de l’expedient acadèmic les qualificacions de 
projectes de fi de carrera, tesines o anàlegs.
– En el cas que s’al·legue com a títol una titulació de segon cicle, serà necessari aportar el certificat acadèmic tant 
d’aquesta com la de la titulació de primer cicle que s’haja cursat per a accedir a aquesta, i resultarà com a nota mitjana 
de l’expedient la que resulte de la mitjana de totes dues titulacions.
– Les persones aspirants que hagen obtingut el títol a l’estranger, per a la valoració del seu expedient acadèmic 
hauran d’aportar el SET (suplement europeu al títol) i/o un certificat expedit per l’administració educativa del país on 
s’haja obtingut el títol en què s’indique la nota mitjana deduïda de les qualificacions obtingudes en la carrera, i que 
expresse, a més, la qualificació màxima i mínima que es pot obtindre d’acord amb el sistema acadèmic corresponent, 
a l’efecte de determinar-ne l’equivalència amb el sistema de qualificació espanyol, i, a banda, haurà d’aportar-se la 
corresponent declaració d’equivalència de la nota mitjana d’expedients acadèmics universitaris cursats en centres 
estrangers, que podrà obtindre’s, d’acord amb el que es disposa en la Resolució de la Direcció General de Política 
Universitària de 21 de març de 2016, de manera gratuïta en la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional. En aquest enllaç. 

Mèrit Puntuació Documentació justificativa

2.1. Expedient acadèmic del títol al·legat, sempre que, amb 
caràcter general, es corresponga amb el nivell de titulació 
exigit per a ingressar en el cos (doctor, llicenciat, enginyer 
o arquitecte, per a cossos docents subgrup A1, o diplomat 
universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, per a 
cossos docents subgrup A2): es valorarà exclusivament 
la nota mitjana de l’expedient acadèmic de la manera que 
s’indica a continuació:

 Escala de 0 a 10 ............Escala de 0 a 4
 De 6,00 a 7,49 ................D’1,50 a 2,50
 De 7,50 a 8,99 ................De 2,51 a 3,39
 De 9,00 a 10,00 ..............De 3,40 a 4,00

0,5000  punts
1,0000  punts
1,5000  punts

Fotocòpia del certificat acadèmic 
personal en què consten les 
puntuacions obtingudes en totes les 
assignatures i els cursos exigits per 
a obtindre el títol al·legat, amb la 
indicació expressa de la nota mitjana.

2. FORMACIÓ ACADÈMICA (màxim: 3 punts) 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
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2.2.1. Per posseir el títol de doctor, sempre que no s’haja 
al·legat com a requisit per a ingressar en la funció 
pública docent.

1,0000  punts Còpia del títol oficial, certificat acadèmic 
o, si és el cas, certificat supletori 
provisional d’acord amb el que disposa 
el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost.

2.2.2. Pel certificat-diploma acreditatiu d’Estudis Avançats 
(Reial decret 778/1998, de 30 d’abril), el títol oficial de 
màster (obtingut d’acord amb el Reial decret 56/2005, de 
21 de gener; el Reial decret 1397/2007, de 29 d’octubre, 
o el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost), la suficiència 
investigadora (Reial decret 185/1985, de 23 de gener) 
o qualsevol altre títol equivalent sempre que no s’haja 
al·legat com a requisit per a ingressar en la funció pública 
docent.

1,0000  punts Còpia del títol oficial, certificat acadèmic o, 
si és el cas, certificat supletori provisional 
d’acord amb el que disposa el Reial decret 
1002/2010, de 5 d’agost.
Respecte de la suficiència investigadora o 
del certificat-diploma d’Estudis Avançats: 
– Certificat de la universitat que reconega 
la suficiència investigadora, en el cas 
que s’haja obtingut d’acord amb el Reial 
decret 185/1985, de 23 de gener.
– Certificat-diploma d’Estudis Avançats, 
en el cas d’haver-los realitzat d’acord 
amb Reial decret 778/1998, de 30 d’abril.

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

Notes
– No es valoraran per aquest subapartat els cursos de postgrau, d’especialització, expert universitari ni altres títols 
universitaris no oficials (títols propis), que expedisquen les universitats en l’ús de la seua autonomia a l’empara del que 
estipula la disposició addicional primera del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre.
– No es valorarà per aquest subapartat el títol oficial de màster universitari que habilite per a l’exercici de la professió docent, 
quan aquesta titulació constituïsca un requisit exigit en la convocatòria per a l’ingrés en el cos al qual opta la persona aspirant.
– En el subapartat 2.2.1 es valorarà la possessió del títol de doctor, per la qual cosa només es valorarà un títol de doctorat.
– No seran objecte de baremació els certificats o els diplomes acreditatius d’estudis avançats i la suficiència investiga-
dora quan ja s’haja al·legat el títol de doctor o doctora.
– En el subapartat.2.2.2 es valoraran els títols aportats per la persona candidata.
– No es valoraran les declaracions de correspondència dels títols oficials als nivells del Marc Espanyol de Qualificacions 
per a l’Educació Superior, emesos a l’empara del que es disposa en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

2.3. Altres titulacions universitàries 
Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial, en cas que no siguen les al·legades com a requisit per a 
l’ingrés en la funció pública docent.

2.3.1 Titulacions de primer cicle Per cada diplomatura, 
enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats 
equivalents legalment i pels estudis corresponents al 
primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.
En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents del 
subgrup A2, no es valoraran per aquest subapartat, en cap 
cas, el primer títol o els estudis d’aquesta naturalesa que 
presente l’aspirant.
En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents 
del subgrup A1, no es valoraran per aquest subapartat, 
en cap cas, el títol o els estudis d’aquesta naturalesa 
que haja calgut superar per a obtindre el primer títol de 
llicenciatura, enginyeria o arquitectura que presente la 
persona aspirant.

1,0000  punts Certificat acadèmic o còpia del títol 
al·legat per a ingressar en el cos, així 
com de tots els que s’al·leguen com a 
mèrit o, si és el cas, certificat supletori 
provisional d’acord amb el que disposa 
el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost. 
Quan es tracte d’estudis corresponents 
al primer cicle d’una titulació, certificat 
acadèmic que acredite la superació de 
totes les assignatures o els crèdits.

2.3.2 Titulacions de segon cicle Pels estudis 
corresponents al segon cicle de llicenciatures, 
enginyeries, arquitectures o títols declarats legalment 
equivalents.
Es valorarà en aquest subapartat la possessió del títol de grau.
En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents del 
subgrup A1, no es valoraran per aquest subapartat, en 
cap cas, els estudis que haja calgut superar (primer cicle, 
segon cicle o, si és el cas, ensenyaments complementaris), 
per a obtindre el primer títol de llicenciatura, enginyeria o 
arquitectura que presente la persona aspirant.

1,0000  punts Certificat acadèmic o còpia del títol 
al·legat per a ingressar en el cos, així 
com de tots els que s’al·leguen com a 
mèrit o, si és el cas, certificat supletori 
provisional d’acord amb el que disposa 
el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost. 
Quan es tracte d’estudis corresponents 
al segon cicle d’una titulació, certificat 
acadèmic que acredite la superació de 
totes les assignatures o els crèdits.
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2.4. Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la Formació Professional Específica Es valoraran en cas de 
no haver sigut al·legades com a requisit per a ingressar en la funció pública docent o quan s’acredite que no s’hagen 
utilitzat per a obtindre el títol al·legat, de la manera següent.

2.4.1 Per cada títol professional de Música o Dansa. 0,5000 punts Còpia dels títols al·legats o certificat 
que acredite haver superat els estudis 
conduents a obtindre’ls i haver abonat 
els drets per a expedir-los, així com, 
excepte en el subapartat 2.4.2, còpia de 
les titulacions que s’hagen utilitzat per 
a obtindre el títol al·legat per a l’ingrés.

2.4.2 Per cada certificat de nivell avançat o equivalent de 
les escoles oficials d’idiomes.

0,5000 punts

2.4.3 Per cada títol de tècnic superior d’Arts Plàstiques i 
Disseny..

0,2000  punts

2.4.4 Per cada títol de tècnic superior de Formació 
Professional.

0,2000  punts

2.4.5 Per cada títol de tècnic Esportiu Superior. 0,2000  punts

Notes
– No es valoraran en cap cas per aquest subapartat les titulacions que s’aporten com a requisit per a ingressar al cos, ni 
les titulacions al·legades en els subapartats 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4 i 2.4.5 respecte de les quals no s’acredite, a través de la do-
cumentació justificativa (títol de Batxillerat o altres títols), que no s’han utilitzat per a obtindre el títol al·legat per a l’ingrés.
– El nivell avançat al qual es refereix el subapartat 2.4.2 es correspon amb els certificats de nivell avançat C1 i nivell 
avançat C2 establits en el Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE 23 de desembre), així com les equivalències 
a aquests establits en l’annex II, i es puntua només un certificat per cada nivell d’idioma que s’acredite.
– No es valoraran en el subapartat 2.4.2 els certificats de les escoles oficials d’idiomes que acrediten un nivell d’idioma en una 
llengua cooficial que constituïsca un requisit d’ingrés als cossos docents en l’Administració educativa per la qual es participa.

2.5. Domini d’idiomes estrangers

Per als certificats de coneixement d’una llengua 
estrangera, expedits per entitats acreditades d’acord amb 
el que es determine en les convocatòries, que acrediten la 
competència lingüística en un idioma estranger de nivell 
avançat C1 o C2, segons la classificació del Marc Europeu 
Comú de Referència per a les Llengües.
Els certificats de nivell avançat C1 o C2 d’un mateix 
idioma, acreditats d’acord amb l’apartat 2.4 o bé 2.5, es 
valoraran només una vegada en un apartat o en l’altre.
Així mateix, quan en aquests apartats es presenten per 
a valorar-los diversos certificats dels diferents nivells 
acreditatius de la competència lingüística en un mateix 
idioma, es valorarà només el de nivell superior.

0,5000 punts Còpia del títol corresponent amb el 
certificat d’acreditació d’una llengua 
estrangera classificat pel Marc Comú 
Europeu de Referència per a les 
Llengües.

Notes
– Es valoraran per aquest subapartat els certificats de coneixement d’idiomes estrangers admesos per ACLES (Associació 
de Centres de Llengües d’Educació Superior).
– La valoració de l’acreditació d’un nivell de coneixement d’un idioma estranger en aquest subapartat serà incom-
patible amb la valoració de la possessió de la titulació de règim especial en el mateix idioma a què es refereix al 
subapartat 2.4.2.

Notes
– No s’entendrà com a superació del primer cicle d’una titulació la superació del curs d’adaptació.
– No es consideraran com a títols diferents les diferents especialitats que s’assenten en una mateixa titulació.
– Les mencions corresponents a un mateix títol de grau no es comptabilitzaran en cap cas com a títols de grau independents.
– La presentació com a mèrit d’un títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura diferent del que s’al·legue com a requi-
sit d’ingrés donarà lloc exclusivament al reconeixement de la puntuació atorgada com a titulació de segon cicle, excepte 
que s’aporte un certificat acadèmic en què conste que s’han cursat i superat totes les assignatures corresponents al 
primer cicle, i en aquest cas s’atorgarà puntuació en els subapartats 2.3.1 i 2.3.2.
– Quan s’al·legue com a mèrit la superació d’una titulació de doble grau, s’atorgarà la puntuació que corresponga per 
cadascuna de les titulacions que la componen.
– Es valoraran pel subapartat 2.3.2 els títols superiors de Música, Dansa i Art Dramàtic, així com les titulacions superiors 
dels ensenyaments artístics respecte dels quals s’haja declarat l’equivalència al títol de grau o llicenciat.
– Es valoraran pel subapartat 2.3 les titulacions de Ciències Eclesiàstiques de nivell universitari que s’hagen declarat 
equivalents al títol de grau o llicenciat.
– No es valoraran les declaracions de correspondència dels títols oficials als nivells del Marc Espanyol de Qualificacions 
per a l’Educació Superior, emesos a l’empara del que es disposa en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre. 
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3. ALTRES MÈRITS (màxim: 5 punts) 

Mèrit Puntuació Documentació justificativa

3.1. Per la superació de la fase d’oposició en la mateixa especialitat del cos a què s’opta (màxim: 5 punts)

Per cada procediment selectiu d’ingrés 
en cossos de la funció pública docent 
que s’hagen convocat des de 2012, 
inclusivament, i en el qual s’acredite haver 
superat la fase d’oposició en la mateixa 
especialitat en què es participa.
Es valorarà en aquest subapartat 
la superació d’un màxim de dos 
procediments.

2,5000  punts Certificat emés per l’Administració educativa en què 
s’haja superat el procediment selectiu, en què conste 
l’any de convocatòria, l’especialitat i la superació de la 
fase d’oposició o les qualificacions obtingudes.
Quan la superació de la fase d’oposició s’haja realitzat 
en l’administració educativa en què es presenta la 
instància per a la participació, aquest mèrit l’aportarà 
d’ofici aquesta administració educativa d’acord amb la 
documentació que conste en l’expedient personal de la 
persona aspirant.

Notes
– En el cas de persones aspirants que hagen superat la fase d’oposició en alguna de les especialitats atribuïdes a l’extingit 
cos de professors tècnics de Formació Professional, es valorarà aquest mèrit per a ingressar a les mateixes especialitats 
en el cos de què es tracte, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria cinquena del Reial decret 276/2007, 
de 23 de febrer.
– Si en el mateix any de convocatòria s’ha concorregut a més d’un procediment selectiu de la mateixa especialitat, podrà 
valorar-se en aquest subapartat la superació de la fase d’oposició en més d’un procediment selectiu el mateix any.

3.2. Formació permanent (màxim: 2,0000 punts)

Per cada curs de formació permanent 
i perfeccionament superat, relacionat 
amb l’especialitat a la qual s’opta o 
amb l’organització escolar, les noves 
tecnologies aplicades a l’educació, 
la didàctica, la psicopedagogia o la 
sociologia de l’educació, convocat 
per administracions públiques amb 
plenes competències educatives o per 
universitats, o activitats incloses en el 
pla de formació permanent organitzats 
per entitats col·laboradores amb les 
administracions educatives, o activitats 
reconegudes per l’administració educativa 
corresponent.

a) No inferior 
a 10 crèdits: 
0,5000  punts

b) No inferior 
a 3 crèdits: 
0,2000  punts

Certificat d’aquests en què conste de manera expressa 
el nombre de crèdits de duració del curs. Si no s’aporta 
aquest certificat, no s’obtindrà puntuació per aquest 
subapartat.
En el cas d’activitats organitzades per entitats 
col·laboradores amb les administracions educatives, 
l’Administració educativa corresponent, així mateix, 
haurà d’acreditar-ne el reconeixement o l’homologació. 
No es tindran en compte els cursos en els certificats 
dels quals no s’indique expressament el nombre de 
crèdits o el total d’hores impartides.
La formació que figura inscrita en el Registre de 
formació del professorat de la CEICE es baremarà 
d’ofici.

Notes
– Quan els cursos o les activitats estiguen expressats en hores i crèdits, s’atendrà el nombre d’hores considerant 
que cada deu hores equivalen a un crèdit. En el cas que algun aspirant presente algun curs o activitat de formació en 
crèdits ECTS (European Credit Transfer System) sense que figure el nombre d’hores, es considerarà que cada crèdit 
ECTS equival a 25 hores.
– Els certificats en què no conste la duració en hores o crèdits no es valoraran, encara que hi apareguen els dies o els 
mesos durant els quals han tingut lloc.
– A l’efecte d’aquest subapartat, es podran acumular els cursos no inferiors a dos crèdits, o l’equivalent en hores, que 
complisquen els requisits que s’especifiquen.
A aquest efecte, aquests cursos podran acumular-se per a ser valorats com un sol curs segons l’equivalència anterior.
– Exclusivament per als cossos de catedràtics i de professors de Música i Arts Escèniques i per a l’especialitat de 
Música del cos de professors d’Educació Secundària, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels 
conservatoris de música.
– En cap cas es valoraran per aquest subapartat els cursos la finalitat dels quals siga obtindre un títol acadèmic.
– No es valoraran els cursos o les activitats que tinguen per finalitat obtindre la formació pedagògica i didàctica a què 
es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, o del títol d’Especialització Didàctica, o 
del Certificat d’Aptitud Pedagògica, excepte per a les especialitats en què aquesta formació no constituïsca un requisit 
exigit en la convocatòria per a ingressar en el cos al qual opta l’aspirant.
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PREGUNTES FREQÜENTS

1. Si tinc una titulació equivalent a efectes de docència 
i, a més, la titulació genèrica requerida per al cos que 
em presente, puc posar l’equivalent com a requisit i la 
genèrica com a mèrit?
A les notes al barem s’indica que, si fas això, no es puntuarà 
la titulació equivalent en l’apartat 2.1. del barem de mèrits 
(Expedient acadèmic del títol al·legat). Per tant, has de pre-
sentar el títol genèric com a requisit i l’equivalent a efectes 
de docència com a mèrit.

2. Si em presente per dues o més especialitats diferents, 
on tinc experiència docent diferent, com ho consigne en el 
full d’autobaremació?
Has de presentar en la inscripció tants fulls d’autobarem 
diferents com especialitats sol·licites (un per cada especia-
litat a què et presentes), i en cadascun dels fulls, consig-
naràs el cos i l’especialitat corresponent. A l’aportació de 
mèrits, també hauràs de presentar un tràmit d’aportació de 
documentació per cada especialitat a la que et presentes.

3. Sóc d’una especialitat del cos de mestres, però he pres-
tat serveis en instituts, em compten els serveis en insti-
tuts en el cos de mestres?
Sí, perquè t’adjudiquen a un institut per una especialitat 
del cos de mestres, no pel cos de secundària. Per exem-
ple, si ets de Pedagogia Terapèutica i t’adjudiquen en un 
institut, eixe temps també computa com a PT en el cos de 
mestres, perquè és l’especialitat i el cos pel qual t’han ad-
judicat, encara que la plaça adjudicada en un institut tinga 
un altre codi d’especialitat.

4. Em poden donar plaça en dos territoris de l’acord per la 
mateixa especialitat?
No, només et donaran plaça en un dels territoris, d’acord 
amb la prioritat que has posat en la inscripció. Sí que pot 
passar que també participes en altres territoris fora de 
l’acord, per exemple, Catalunya, i obtingues plaça en els 
dos territoris (Catalunya i País Valencià, per exemple). En 
aquest cas, has de renunciar a un dels dos i comunicar al 
País Valencià que acceptes o que renuncies a la plaça adju-
dicada. Si no ho fas, s’entén que renuncies al País Valencià 
(per tant, si renuncies a Catalunya i no dius que acceptes la 
del País Valencià, perdràs les dues places).

5. Puc demanar en la convocatòria del País Valencià una es-
pecialitat d’un altre territori que no s’ofereix ací? Per exemple, 
Primària pel País Valencià i Francés de Primària per Múrcia.
No, com que el País Valencià no ofereix places de Francés 
de Primària, no pots demanar una especialitat que ací no 
s’ofereix, encara que siga per un altre territori. Tens dues 
possibilitats: 1) participar al País Valencià per Primària i 
a Múrcia per Francés, i 2) participar a Múrcia per les dues 
especialitats i demanar Primària al País Valencià en sego-
na opció (la primera opció sempre és el territori on t’ins-
crius). Si fas això darrer, has de tindre en compte que has 
de demanar Múrcia per davant del País Valencià en les 
dues especialitats, en l’especialitat de Primària també. I, 
atenció: si t’adjudiquen una plaça a Múrcia per Primària ja 
no t’adjudicaran al País Valencià.

REIVINDICACIONS DE STEPV

Situació del professorat interí
A data d’avui hi ha més de 26.000 docents interins en el 
sistema educatiu, dels quals més de 21.000 amb vacant. 
Si les places oferides als processos d’estabilització de la 
llei Iceta són 9.150 en total, no arriba a consolidar ni la 
meitat de les places ocupades pel professorat interí amb 
vacant.

Per tant, la llei Iceta ni reduirà la temporalitat al 8% com 
pretén ni solucionarà la situació de temporalitat de la ma-
joria del professorat interí. A banda de no ser la mesura 
esperada per Europa per a combatre la temporalitat, per-
què no pot garantir que el professorat interí en abús de 
temporalitat es consolide, ja que els processos selectius ni 
són restringits a aquest personal ni s’han oferit les places 
necessàries per cobrir a tot aquest personal. 

Per tant, la llei Iceta no soluciona el problema de la tem-
poralitat més que parcialment. La problemàtica continuarà 
fins que algú se n’adone en el govern de l’estat que la solu-
ció passa per transposar correctament la directiva europea 
1999/70/CE sobre el treball de duració determinada que 
condemna l’abús de la temporalitat. 

L’altra qüestió que regula la llei Iceta és el cessament als 
tres anys. Es va donar un termini d’un any perquè educa-
ció i sanitat ho regularen en els seus àmbits. Si no, s’entén 
que s’aplica tal i com ho recull la llei Iceta. Sanitat ja ho ha 
fet mitjançant un Reial Decret publicat en agost. El govern 
valencià ha modificat en setembre la llei valenciana de la 
Funció Pública per incloure també aquesta mesura. Però 
educació encara no ha regulat res. En principi li corrrespon-
dria al Ministeri d’Educació incloure la mesura en la legisla-
ció educativa, però com no ho ha fet i l’any de termini ja ha 
passat s’entén que és d’aplicació directa en educació. 

Les preguntes que hi ha en l’aire, per tant, són: ho pensa 
regular el Ministeri o la Conselleria? Com ho regularà? Què 
passarà amb el professorat interí d’ací a tres anys? Podrà 
continuar demanant places? En quines condicions?

Reivindicacions

1 Cal garantir la continuïtat del treball 
del professorat interí que no supere els 
processos selectius els pròxims anys.

2 Cal lluitar perquè no s’aplique el 
cessament als tres anys en educació.

3 Cal continuar lluitant per aconseguir un 
vertader procés de consolidació de tot el 
professorat interí i, alhora, que les persones 
que legítimament volen entrar al sistema 
educatiu ho puguen fer. Per això, STEPV 
continua defensant un accés diferenciat, és a 
dir, que les places ocupades pel professorat 
interí s’oferisquen per a aquest col·lectiu 
en un procediment de consolidació real, i 
les places de nova creació, no ocupades 
pel professorat interí, s’oferten per a les 
persones que hi vulguen accedir al sistema.
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Com sempre, 
trobareu tota 
la informació 
actualitzada 

en la nostra web 
stepv.intersindical.org

@stepv.iv 

@STEPV_Iv

@STEPVinforma 
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Tel. 962 400 221
BUNYOL Plaza Layana, 1B. 46360 · Tel. 960 823 260
GANDIA Av. Alacant, 18 1er. 46701 · Tel. i fax 962 950 754
XÀTIVA Portal del Lleó, 8-2A. 46800 · Tel. i fax 962 283 067
ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA Espinosa 2. 
46008 València · Tel. 963 919 147 (ext. 3)

http://stepv.intersindical.org

