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Annex III. Barem de mèrits 

CONCEPTE PUNTUACIÓ DOCUMENTACIÓ 

1. Antiguitat i experiència docent  (Màx. 6 punts)  

1.1. Antiguitat en el cos des del qual es participa 

Per cada any de serveis efectius prestats en situació de 
servei actiu com a personal funcionari de carrera en el cos 
o cossos a què corresponga la vacant. Les fraccions d’any 
computaran a raó de 0,0166 punts per cada mes complet. 

 

(Màx. 2  punts) 

0,20 

Full de serveis expedit per 
l’administració educativa competent 
o títol administratiu o credencial amb 
diligències de les distintes preses de 
possessió i cessaments que haja 
tingut des del seu nomenament com 
a funcionària o funcionari de carrera 
o, si és el cas, dels corresponents 
documents d’inscripció en els 
registres de personal. 

1.2. Antiguitat en un altre cos docent 

Per cada any de serveis efectius prestats en situació de 
servei actiu com a personal funcionari de carrera en el cos 
o cossos diferents de la vacant. Les fraccions d’any 
computaran a raó de 0,0083 punts per cada mes complet. 

 

(Màx. 1  punt) 

0,10 

1.3. Experiència en l'àmbit d’especialització i/o en un lloc 
semblant a aquell a què s’opta, d’acord amb l’apartat a) 
dels mèrits específics de l’àmbit al qual s’opta, relacionats 
en l’Annex II 

Per cada any de serveis efectius prestats en situació de 
servei actiu com a personal funcionari de carrera en un lloc 
semblant a aquell a què s’opta. Les fraccions d’any 
computaran a raó de 0,0166 punts per cada mes complet. 

 

(Màx. 4  punts) 

0.50 

Fotocòpia compulsada de la 
certificació expedida per la direcció 
del centre o per l’òrgan directiu 
corresponent en la qual conste de 
manera expressa la modalitat, servei, 
programa, unitat i el període de 
servei prestat. 

2. Exercici de càrrecs directius i direcció de departament   

 

 (Màx. 4 punts)  

2.1. Per cada any com a director/a, vicedirector/a o cap 
d’estudis en centres docents, o en centres de formació del 
professorat, innovació  i recursos o SPE 
 
2.2. Per cada any com a cap de departament d’orientació 
 
Les fraccions d’any computaran a raó de 0,0166 punts per 
cada mes complet. 
 
 

0,50 
 

 
 

0,50 
 

 

Full de serveis expedit per 
l’administració educativa competent. 

Fotocòpia compulsada de la 
certificació expedida per la direcció 
del centre corresponent en la qual 
conste de manera expressa la 
coordinació i el període de servei 
prestat.  

3. Mèrits acadèmics  (Màx. 2  punts)  

3.1. Per posseir el títol de doctorat 
 
3.2. Per cada títol de màster, grau, diplomatura o 
llicenciatura directament relacionat amb el lloc sol·licitat i 
no utilitzat per a l’accés al cos docent corresponent 

1 
 

0,75 

Fotocòpia compulsada del títol o 
certificació de l’abonament dels drets 
d’expedició del títol o certificat 
supletori de la titulació de:  

- Títol utilitzat per a l’accés al cos 
- Títols al·legats com a mèrit 



 

 

 

 

 

 

2 

4. Activitats de formació permanent reconegudes pel 
Servei de Formació del Professorat o altres institucions i 
entitats degudament acreditades 

(Màx. 5 punts) Certificades després de l’1 de gener 
de 2009. 

4.1.  Per participar en activitats de formació permanent 
4.1.1. Per formació rebuda en matèries relacionades 
directament amb lloc de treball al qual s’opta, d’acord amb 
l’apartat b) dels mèrits específics de l’àmbit al qual s’opta, 
relacionats en l’Annex II. 
4.1.2. Per formació rebuda en altres matèries relacionades 
amb l’educació inclusiva. 
 
4.2. Per impartir activitats de formació 
4.2.1. Per la impartició o participació com a ponent en 
activitats de formació relacionades directament amb el lloc 
al qual s’opta d’acord amb l’apartat b) dels mèrits 
específics de l’àmbit al qual s’opta, relacionats en de 
l’Annex II. 
4.2.2. Per la impartició o participació com a ponent en 
altres activitats de formació relacionades amb l’educació 
inclusiva. 

 
0,20 per cada 20 

hores certificades 
 
 

0,15 per cada 20 
hores certificades 

 
 

0,05 per cada hora 
com a ponent 

 
 
 

0,03 per cada hora 
com a ponent 

 

 

 

 

Fotocòpia de la certificació 
corresponent en què conste de 
manera expressa el nombre d’hores. 

 

 

 

 

5. Altres mèrits (Màx. 3 punts) Acreditats a partir de l’1 de gener 
de 2009, a excepció dels apartats 
5.2, 5.3 i 5.4 

5.1. Publicacions 
5.1.1. Per l’elaboració de materials didàctics degudament 
reconeguts i certificats pel Servei de Formació del 
Professorat (Ordre 65/2012, publicada en el DOGV núm. 
6893, de 31.10.2012), o publicats amb ISBN relacionades 
amb l’àmbit d’especialització del lloc de treball al qual 
s’opta. 
5.1.2. Per altres publicacions científiques relacionades amb 
l’àmbit d’especialització del lloc de treball al qual s’opta. 

 
0,30 per cada 

publicació 
 
 
 
 

0,30 per cada 
publicació 

 

Fotocòpia de la certificació expedida 
per l’organisme competent o l’entitat 
corresponent. 

5.2. Formació en llengües estrangeres 

Per cada certificat de nivell C2 o C1 emés per les escoles 
oficials d’idiomes o qualsevol altre de nivell equivalent dels 
ressenyats en el Decret 61/2013, del Consell, de 17 de maig 
(DOGV núm. 7027, de 20.05.2013), modificat per l’Ordre 
93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport (DOGV núm. 7151, de 13.11.2013), així 
com, per les entitats reconegudes per resolucions 
posteriors.  

Es consideraran aquelles llengües estrangeres previstes en 
el Reial Decret 665/2015, de 17 de juliol (BOE núm. 171, de 
18.07.2015). 

Quan siga procedent valorar les certificacions assenyalades 
en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell 
superior que presente la persona participant. 

 

0,30 per certificat 

 

 

 

Fotocòpia de la certificació 
corresponent emesa per les 
autoritats competents en cada 
llengua, per les escoles oficials 
d’idiomes o per les universitats. 

5.3.Competència lingüística 

Pel certificat C2 de valencià. 

0,30 Fotocòpia de la certificació 
corresponent. 
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5.4. Experiència en el tercer sector 

Per cada any de participació en entitats del tercer sector 
que guarden relació amb el treball a desenvolupar en el 
lloc al qual s’opta, d’acord amb l’apartat c) dels mèrits 
específics de l’àmbit al qual s’opta, relacionats en l’Annex 
II. 

 
0,30  

Fotocòpia de la certificació expedida 
per la direcció de l’entitat en la qual 
conste de manera expressa la 
modalitat i el període servei prestat. 

   
 
 

 

 
 


