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Aclariments respecte al concurs de mèrits, 
sobre la inscripció, titulacions, aspectes que 
es baremen, etc. 
 
STEPV s’ha posat en contacte amb la Conselleria per aclarir alguns 
dubtes plantejats respecte al concurs de mèrits que responen a 
continuació 
 

1.-Antiguitat: Què passa amb el full de serveis quan no consta l’especialitat per la 
qual has accedit (Cultura Clàssica, FPA Comunicació Valencià-Anglés, etc.), o 
directament no consta l’especialitat. 

Es comprovarà l’especialitat per la qual s’ha estat adjudicat a eixes places i, en cas de 
dubte, la Conselleria es posarà en contacte amb la persona per resoldre la situació. 

Recomanem que intenteu aportar tota la documentació possible per a acreditar 
l’especialitat per la qual us van adjudicar: credencial, certificat del centre, llista de 
l’adjudicació, etc. 

 

2.-Requisits de titulació cos de mestres de taller: en la convocatòria s’han publicat 
incorrectament les titulacions. 

Es publicarà una correcció d’errades per a posar les titulacions correctes. 

 

3.- Atenent aquesta frase de l’apartat dels requisits específics (titulacions vàlides 
per a presentar-se: “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 l’ingrés 
al cos”. S’exclourà a les persones que presenten l’equivalent com a requisit i el 
genèric com a mèrit? 

No, perquè són vàlides ambdues. 

 

4.- Si presentes un títol equivalent a efectes de docència com a requisit i el genèric 
com a mèrit, t’exclouen? En cas que no, està clar que l’equivalent no te’l puntue en 
l’apartat d’expedient acadèmic però et puntua el superior com a mèrit en el 2.3.2. o 
tampoc? 

No t’exclouen però efectivament no es valora el títol equivalent en l’apartat d’expedient 
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acadèmic (2.1) ni el genèric com a mèrit (2.3.2.). 

 

5.- I al revés, si presentes el títol genèric com a requisit i l’equivalent com a mèrit, et 
baremen l’equivalent en l’apartat 3.3.1. de titulacions de primer cicle? I en el cas de 
les titulacions del 66 dels cossos de conservatoris, també el baremen en apartat 
2.4.? 

Sí, sempre i quan no siguen necessàries per a l’obtenció del títol genèric. 

 

6.- Una persona té una diplomatura i un grau/llicenciatura. Vol presentar com a 
requisits la diplomatura perquè té més nota i ja té cobert l’apartat 2 i no al·legarà el 
grau/llicenciatura. La Conselleria revisarà els títols que no al·legues o només els 
que al·legues?  

S’hauria de marcar en la inscripció l’apartat “No autoritze la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esport a consultar per mitjans telemàtics les dades dels títols universitaris i no 
universitaris al·legats”. Si no es fa així sí que es revisen les titulacions encara no que 
s’al·leguen. 

 

7.-Si em donen plaça en dues especialitats de dos cossos què passa? La 
convocatòria al final no ho aclareix. 

És un tema que s’està consultant amb el Ministeri, perquè les convocatòries no diuen res 
respecte a renunciar en aquest cas. 

 

8.- Quin tractament tindrà finalment les especialitats de Valencià/Català (País 
Valencià i Illes Balears) a l’hora de puntuar l’antiguitat? Són la mateixa especialitat 
o diferents. 

L’antiguitat es computarà sense problemes, encara que siguen especialitats amb noms 
diferents. Però per a participar al País Valencià i a Balears per aquestes especialitats cal 
presentar dues instàncies a cada territori per separat. Des d’un territori no es pot participar 
a un altre si en el territori des del qual participes no existeix eixa especialitat. 

 

9.- En el cos de catedràtics de música i arts escèniques com hya quedat la valoració 
del Màster/Doctorat/DEA com a mèrit per les persones que també poden acreditar 
els 12 mesos de capacitat de tutela? 

S’està consultant encara amb el Ministeri, però és probable que no es valore el Màster, 
DEA o Doctorat encara que tingues els 12 mesos de treball.  

 

10.- En els cossos en què la formació pedagògica no és requisit, es valora el màster 
de secundària i el CAP com a mèrit en l’apartat 2.2.2.? 

Només es valora el màster, perquè el CAP no és un màster, és un curs.  

 

11.- En l’apartat 2.1. com es valora la nota mitjana d’un doctorat CUM Laude (se 



 

STEPV 
http://stepv.intersindical.org / stepv@intersindical.org 
Juan de Mena, 18. Tel. 96 391 91 47 Fax. 96 392 43 34. 46008. VALÈNCIA. www.intersindical.org 

 

suposa que és més que un excel·lent)? 

Es puntua amb 1,5 punts, que és el màxim. 

 

12.- No es poden presentar dos documents d’autobaremació per a completar els 
cursos de formació.  

Poden juntar dos documents d’autobaremació en un sol pdf i presentar-lo. 

 

13.- Com es poden aportar en l’autobarem dies treballats en diferents 
administracions que sumen un mes, ja que en el full només pots posar anys i 
mesos, però no dies? 

Es pot afegir el mes en qualsevol dels dos apartats (Comunitat Valenciana o Altres 
Comunitats). El tribunal de baremació comprovarà que la suma es correcta. 

 

14.- La formació permanent, és a dir, els cursos de formació, compten a partir de 
l’obtenció del títol al·legat com a requisit o els anteriors també compten. 

Tot i que s’està parlant amb el Ministeri encara, el més probable és que compten tots els 
cursos de formació, independent de la data d’obtenció del títol al·legat. 

 

15.- En l’autobarem, quin codi s’ha de posar en l’especialitat? 

És indistint posar el codi autonòmic o l’estatal (Annex III). També es poden posar els dos. 

 

16.- Tinc dos cursos de 20 hores, com els sume en el full d’autobaremació? 

Pots posar els dos cursos en una mateixa línia i sumar 40 hores i la puntuació 
corresponent o posar els dos cursos per separat i en una de les caselles posar la 
puntuació sumant els dos cursos. 

 

17.- Si en el full de l’autobaremació comet alguna errada, el tribunal de baremació la 
corregirà? 

Allò important és que la informació aparega en el full d’autobaremació, perquè en cas de 
dubte o error sempre es podrà solucionar. 

 

28 de novembre de 2022 


