ANNEX I
Barem per a la valoració de mèrits
Les persones aspirants no podran aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.
I. EXPERIÈNCIA DOCENT PRÈVIA (Fins a un màxim de cinc punts).
1.1 Experiència en centres públics:
1.1. Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual s'opta en centres públics:
0,7000 punts.
Per cada mes: 0,0583 punts
1.1.b Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferents cossos al que s'opta en centres
públics: 0, 3500 punts
Per cada mes: 0,0292 punts
L'experiència docent prèvia en centres públics es baremarà d'ofici pel tribunal corresponent d'acord
amb les dades que consten en la base de dades d'aquesta administració.
Els aspirants que són o hagen sigut personal docent de la Conselleria d'Educació, Cultura,
Investigació i Ciència, podran consultar les dades relatives a la seua antiguitat a través de la
plataforma OVIDOC, a partir de la publicació del llistat definitiu d’admesos.
En el cas que els aspirants al·leguen experiència docent prèvia en centres públics d'altres
Administracions educatives i aquesta no figure en la plataforma OVIDOC, hauran d’aportar la
documentació acreditativa emesa per l'òrgan competent en l'acte de presentació juntament amb la
resta dels mèrits d'acord amb el que es preveu en el barem de mèrits de l'annex I.
En el cas de l'experiència docent en Universitats, s’haurà d'aportar certificació de l'òrgan
corresponent en l'acte de presentació juntament amb la resta dels mèrits d'acord amb el que es
preveu en el barem de mèrits de l'annex I.
1.2 Experiència en altres centres
1.2.a 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, 1500 punts
Per cada mes: 0,0125 punts
Documentació acreditativa:
Certificat del director o directora amb el vistiplau del Servei d'Inspecció Educativa, fent constar la
durada real dels serveis. Per a l'experiència en centres de la Comunitat Valenciana, n’hi ha un model
orientatiu d'aquesta certificació disponible en la web de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport (https://www.ceice.gva.es)
1.2.b Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que
l'impartit pel cos al qual s'opta en altres centres: 0,100 punts
Per cada mes: 0,0083 punts
Documentació acreditativa:
Certificat del director o directora amb el vistiplau del Servei d'Inspecció Educativa, fent constar la
durada real dels serveis. Per a l'experiència en centres de la Comunitat Valenciana, n’hi ha un model
d'aquesta certificació disponible en la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport (https://www.ceice.gva.es)
Els aspirants que al·leguen experiència docent prèvia en centres privats o concertats, o universitats
privades, aportaran la certificació acreditativa, emesa per l'òrgan competent, en l'acte de presentació
juntament amb la resta dels mèrits d'acord amb el que es preveu en el barem de mèrits de l'annex I.
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Notes a l'apartat I:
a) A l'efecte d'aquest apartat es tindrà en compte un màxim de 10 anys, cadascun dels quals haurà de
ser valorat en només un dels subapartats anteriors.
b) S'entén per centres públics els centres a què 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.
c) No podran acumular-se les puntuacions corresponents als diferents apartats quan els serveis
s'hagen prestat simultàniament en més d'un centre docent.
d) En el cas de centres que no estiguen actualment en funcionament, l'experiència podrà justificar-se
a falta del certificat del director o directora amb el vistiplau de la inspecció d'educació, mitjançant
certificat expedit per l'esmentada inspecció d'educació, de conformitat amb les dades que
existisquen en l'esmentada unitat.
e) Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran mitjançant certificacions expedides pels òrgans
competents dels respectius països, en les quals haurà de constar la durada exacta dels serveis, el
caràcter de centre (públic o privat), així com l'especialitat i el nivell educatiu. Ha de tractar-se d'un
document original o d'una còpia certificada pel mateix organisme que va expedir el document
original i haurà de ser prèviament legalitzat per via diplomàtica o, en el cas dels Estats parteix del
Conveni de la Haia de 1961, rubricat amb la Postil·la de la Haia, excepte en els supòsits concrets
que existisca Conveni establint exempció de legalització per a determinats documents. Aquestes
certificacions deuran, si escau, estar traduïdes oficialment a l'espanyol per un traductor jurat, i es
presentaran amb la resta de mèrits en l'acte de presentació.
Els serveis prestats a l'estranger es valoraran pel subapartat que corresponga segons les dades que
continga el certificat.
L'experiència docent com a professor del programa de professors visitants del Ministeri d'Educació
es computarà com a serveis docents, sempre que s'acredite mitjançant certificació de l'òrgan
competent en la que conste el tipus de centre, l'especialitat, el nivell educatiu i la durada exacta dels
serveis prestats i es presentarà amb la resta de mèrits en l'acte de presentació.
f) Només es valoraran els serveis prestats en ensenyaments reglats que correspon impartir als cossos
regulats en la LOE, i per tant no es valorarà com experiència docent a l'efecte d'aquest apartat:
- L'experiència com a educador o educadora o monitor o monitora en escoles infantils, públiques o
privades (cicle de 0 a 3 anys)
- les activitats realitzades com a auxiliar de conversa o com a lector o lectora.
- l'experiència com a monitor, educador, auxiliar de conversa o com a lector o en altres activitats
realitzades en centres docents.
- L'experiència en escoles municipals de música o escoles municipals de dansa si no s'imparteixen
ensenyaments reglats.
II. FORMACIÓ ACADÈMICA (Fins a un màxim de cinc punts).
2.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat. (Fins a un màxim d’1,5000 punts)
Per aquest apartat es valorarà exclusivament, de la manera que a continuació s'indica, la nota
mitjana al fet que s'obtinga de l'expedient acadèmic del títol al·legat sempre que es corresponga
amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a ingrés en el cos.
Escala de 0 a 10
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Escala de 0 a 4

Puntuació

De 5,00 a 5,99

De 2,000 a 2,399

0,1000 punts

De 6 a 6,99

De 2,400 a 2,799

0,3000 punts

De 7,00 a 7,99

De 2,800 a 3,199

0,5000 punts

De 8,00 a 8,99

De 3,200 a 3,599

1,0000 punts

De 9,00 a 10

De 3,600 a 4,000

1,5000 punts

El càlcul de la nota mitjana s'efectuarà sumant les puntuacions de totes les assignatures i dividint el
resultat pel nombre d'assignatures.
Per a l'obtenció de la nota mitjana en els casos en què no figure l'expressió numèrica concreta
s'aplicaran les següents equivalències:

Qualificació

Escala de 0 a 10

Escala de 0 a 4

Aprovat

5,0000

2

Bé

6,0000

2,4

Notable

7,0000

2,8

Excel·lent

9,0000

3,6

Matrícula d’honor

10,0000
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Si el certificat acadèmic conté alguna qualificació donada, al seu torn, en forma literal i numèrica,
haurà d'utilitzar-se per al càlcul de la mitjana l'expressió numèrica d'aquesta qualificació.
Aquelles qualificacions que no apareguen en el certificat acadèmic, ni en forma literal ni en forma
numèrica per constar com a apte o convalidades, seran computades com 5,0000. En el cas de les
“convalidades”, quan s'aporte certificació que acredite la qualificació que va donar origen a la
convalidació, es tindrà en compte la qualificació originària.
En cap cas, s'adoptarà com a puntuació mitjana de l'expedient acadèmic la nota mitjana d'aquest si
apareix en el certificat, tant si ve donada en forma numèrica com en forma literal.
Tampoc es tindran en compte per a la seua obtenció les qualificacions corresponents a activitats
formatives no integrades en el pla d'estudis. A aquest efecte, si això no consta en la certificació
acadèmica personal de qualificacions, hauran d'aportar certificació universitària que acredite els
ensenyaments que conformen el pla d'estudis del títol al·legat.
Documentació acreditativa:
La persona candidata haurà d'aportar certificació acadèmica personal de qualificacions, original o
fotocòpia compulsada, en la qual consten les puntuacions corresponents a totes les assignatures i
cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat, al costat de la certificació universitària que acredite
els ensenyaments que conformen el pla d'estudis del títol al·legat.
A aquest efecte, les persones aspirants que hagen obtingut el títol a l'estranger hauran d'aportar
certificació expedida per la universitat o l'administració competent en matèria educativa del país en
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què es va obtindre, on s'indique la nota mitjana deduïda de les qualificacions obtingudes en tota la
carrera i expresse, a més, la qualificació màxima obtenible d'acord amb el sistema acadèmic
corresponent, a l'efecte de determinar la seua equivalència amb les qualificacions espanyoles.
2.2. Postgraus, Doctorat i premis extraordinaris.
2.2.1 Per cada Certificat-Diploma acreditatiu d'Estudis Avançats o la Suficiència Investigadora
(Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), Títol Oficial de Màster (Reial decret 1393/2007, de 29
d'octubre) o qualsevol altre títol equivalent, sempre que no siga requisit per a ingrés en la funció
pública docent: 1,0000 punt.
No es baremaran per aquest apartat els màsters que siguen expedits per les universitats en ús de la
seua autonomia (títols propis), d'acord amb la disposició onze del Reial decret 1393/2007, de 20
d'octubre.
Documentació acreditativa:
Fotocòpia compulsada del títol de màster, suficiència investigadora, estudis avançats o equivalent o,
en defecte d'això, fotocòpia compulsada de la certificació supletòria provisional, expedida per la
universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre
expedició de títols universitaris oficials, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data
d'emissió de la certificació.
2.2.2. Per posseir el títol de Doctor: 1,0000 punt
Documentació acreditativa:
Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en defecte d'això, fotocòpia compulsada de certificació
supletòria provisional, expedida per la universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret
1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, amb una antiguitat màxima
d'un any des de la data d'emissió de la certificació.
2.2.3. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts
Documentació acreditativa:
Document justificatiu.
2.3. Altres titulacions universitàries. Per aquest apartat es valoraran les titulacions universitàries de
caràcter oficial, en cas que no hagueren sigut al·legades com a requisit per a ingrés en la funció
pública docent, tenint en compte que no es consideren com a títols diferents les diferents
especialitats o esments al fet que s'assenten en una mateixa titulació.
2.3.1 Titulacions de Primer Cicle:
Pels estudis corresponents a una Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica o
titulacions declarades legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d'una
Llicenciatura, Arquitectura o Enginyeria: 1,0000 punt
Documentació acreditativa:
Certificació acadèmica de qualificacions i fotocòpia compulsada tant del títol al·legat per a ingrés
en el cos, com d'aquells presentats com a mèrit, a l'efecte d'acreditar haver cursat completament la
titulació al·legada com a mèrit respecte de l'al·legada com a titulació per a ingrés al cos.
A falta de títol, a la certificació de qualificacions s'acompanyarà la certificació supletòria
provisional, expedida per la universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1002/2010,
de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, amb una antiguitat màxima d'un any des
de la data d'emissió de la certificació.
En el cas d'estudis corresponents al primer cicle d'una Llicenciatura, certificació acadèmica en què
s'acredite la superació d'aquests.
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2.3.2 Titulacions de Segon Cicle:
Pels estudis corresponents al segon cicle de Llicenciatures, Enginyeries, Arquitectures, Graus o
títols declarats legalment equivalents: 1,0000 punt
Documentació acreditativa:
Certificació acadèmica de qualificacions i fotocòpia compulsada tant del títol al·legat per a ingrés
en el cos com de tots quants presente com a mèrit, a l'efecte d'acreditar haver cursat completament
la titulació al·legada com a mèrit respecte de l'al·legada com a titulació per a ingrés al cos.
A falta de títol, a la certificació de qualificacions s'acompanyarà la certificació supletòria
provisional, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació,
expedida per la universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5
d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
En el cas d'estudis corresponents al segon cicle, certificació acadèmica en què s'acredite la
superació d'aquests. La presentació de la fotocòpia del títol de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o
Grau sense la certificació de qualificacions donarà lloc, exclusivament, al reconeixement de la
puntuació corresponent a la titulació del segon cicle.
A l'efecte d'aquest apartat, les persones que al·leguen un títol que haja sigut obtingut a l'estranger
hauran d'aportar la corresponent homologació o certificació acadèmica on s’acredite la superació
dels estudis corresponents al primer o segon cicle, tenint en compte que la presentació de la
fotocòpia del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o grau donarà lloc, exclusivament, al
reconeixement de la puntuació corresponent a la titulació del segon cicle.
No es consideraran com a títols diferents les diferents especialitats o esments al fet que s'assenten
en una mateixa titulació. Així mateix, tampoc es consideraran com a títols diferents els títols de
Grau obtinguts mitjançant la realització d'un curs d'adaptació orientat a qui posseïsca una titulació
universitària (diplomatura o llicenciatures) referida als mateixos ensenyaments.
2.4. Titulacions d'ensenyament de règim especial i de la formació professional inicial. Per aquest
apartat es valoraran les titulacions dels ensenyaments de règim especial atorgats per les Escoles
Oficials d'Idiomes, Conservatoris Professionals i Superiors de Música i Escoles d'Art, així com les
de formació professional inicial, en cas de no haver sigut al·legades com a requisit per a ingrés en la
funció pública docent o, si escau, no hagen sigut necessàries per a l'obtenció del títol al·legat, de la
següent manera:
2.4.1 Per cada títol Professional de Música o Dansa: 0,5000 punts
Documentació acreditativa:
Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en defecte d'això, de la certificació acadèmica oficial en
la qual conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets
d'expedició.
2.4.2 Per cada certificat de Nivell Intermedi B2 o equivalent d'Escoles Oficials d'Idiomes: 0,5000
punts.
En cas d'aportar un certificat de nivell superior (Nivell Avançat C1 o Nivell Avançat C2 de les
Escoles Oficials d'Idiomes) es puntuarà només un títol per idioma.
La denominació dels certificats es correspon amb l'establida en el Reial decret 1041/2017, de 22 de
desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre), per la qual cosa hauran d'aplicar-se les
equivalències previstes en l'annex II d'aquest.
En el cas dels certificats de Valencià, només es baremarà pel nivell C2 de les Escoles Oficials
d'Idiomes, atés que la competència lingüística mínima que és requisit és el nivell C1 (base 2.1.1.d).
No es valorarà el nivell C2 si s'ha al·legat el Diploma de Mestre en Valencià per a acreditar el
coneixement del valencià com a requisit, i només es puntuarà en l'apartat 3.1.
Documentació acreditativa:
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Fotocòpia compulsada del títol de l'Escola Oficial d'Idiomes al·legat o, en defecte d'això, de la
certificació acadèmica oficial en la qual conste la superació dels estudis conduents a la seua
obtenció i el pagament dels drets d'expedició.
2.4.3 Per cada títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny: 0,2000 punts.
Documentació acreditativa:
Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en defecte d'això, de la certificació acadèmica oficial en
la qual conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets
d'expedició.
2.4.4 Per cada títol de Tècnic Superior de Formació Professional: 0,2000 punts
Documentació acreditativa:
Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en defecte d'això, de la certificació acadèmica oficial en
la qual conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets
d'expedició.
2.4.5 Per cada títol de Tècnic Superior Esportiu: 0,2000 punts.
Documentació acreditativa:
Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en defecte d'això, de la certificació acadèmica oficial en
la qual conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets
d'expedició.
III. Altres mèrits (Fins a un màxim de dos punts).
3.1 Coneixement dels idiomes establits en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a
l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no
universitaris a la Comunitat Valenciana.
-Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell B2, del Marc Europeu
Comú de Referència: 0,5000 punts.
-Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell C1, del Marc Europeu
Comú de Referència: 0,7500 punts
-Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell C2, del Marc Europeu
Comú de Referència: 1,0000 punts
-Pel certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: 1,7500 punts.
-Per l'acreditació del domini del valencià corresponent al nivell C2, sempre que no haja sigut
al·legat el Diploma de Mestre de Valencià, com a requisit per a accedir al procés selectiu: 2,0000
punts
-Pel Diploma de Mestre de Valencià, sempre que no haja sigut al·legat com a requisit per a accedir
al procés selectiu : 2,0000 punts.
En cap cas es valoraran per aquest apartat els certificats del mateix idioma que aquell de
l'especialitat per la qual es participa.
De conformitat amb el que es preveu en la nota tercera d'aquest barem, quan una persona aspirant
al·legue un títol emés per les Escoles Oficials d'Idiomes es puntuarà una única vegada, en aquest
apartat o en el 2.4.2, segons ho haja al·legat la persona aspirant en la declaració de mèrits que
present al tribunal.
Així mateix, un mateix nivell acreditat per diferents entitats reconegudes en el Decret 63/2013
només es puntuarà una única vegada.
En cas d'acreditar diferents nivells del mateix idioma dels establits, solament es puntuarà el de
nivell superior.
En cas d'acreditar la Capacitació per a l'ensenyament en Llengua Estrangera, no puntuaren els
certificats de nivell B2 de la llengua estrangera corresponent al certificat de Capacitació.
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Documentació acreditativa:
Certificats i diplomes relacionats en l'annex del Decret 61/2013, del Consell, de 17 de maig (DOCV
núm. 7027, de 20 de maig), modificat per Ordre 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7151, de 13 de novembre), així com les entitats
reconegudes per les resolucions posteriors.
Certificats i diplomes relacionats en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport (DOCV núm. 7006, de 18 d'abril), per la qual es regulen les titulacions
administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres
en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.
Certificats i diplomes oficials relacionats en l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 7993, de 6 de març), per la qual es regulen
els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i
certificats.
3. 2 Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris. (Fins a
un màxim d'1 punt).
3.2.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes
educatius i seminaris. (Fins a un màxim de 0,75 punts)
Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat al fet
que s'opta o amb l'organització escolar, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació,
o ensenyament en valencià, o per activitats incloses en el pla de formació permanent, i per la
participació o coordinació en grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans
de millora, projectes de formació en centres, seminaris i activitats anàlogues; tots aquests convocats
o autoritzats per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel Ministeri d'Educació
o per les Conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o per
institucions sense ànim de lucre al fet que hagen sigut homologats o reconeguts per les
administracions esmentades, així com els convocats per les universitats.
3.2.1.1 Cursos de formació.
-Durada no inferior a trenta hores: 0,1000 punts
-Durada no inferior a cent hores: 0,2000 punts
A aquest efecte seran acumulables els cursos no inferiors a 20 hores que complisquen els requisits
que s'especifiquen en aquest subapartat.
Documentació acreditativa:
Certificació dels mateixos expedida per l'òrgan o autoritat competent de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, del Ministeri d'Educació o de les Conselleries que tinguen atribuïdes
les competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre al fet que hagen
sigut homologats o reconeguts per les administracions precitades, així com de les universitats, en la
qual conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs, i, si escau, la col·laboració o
el reconeixement de l'administració educativa corresponent; si no s'aporta aquesta certificació, no
s'obtindrà puntuació per aquest apartat.
3.2.1.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris.
-Per cada curs escolar en què s'acredite la participació en grups de treball, projectes d'investigació i
innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
-Per cada curs escolar en què s'acredite la coordinació en grups de treball, projectes d'investigació i
innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2500 punts.
-Per cada curs escolar en què s'acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una
durada global no inferior a 30 hores: 0,2000 punts.
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En aquest apartat sol es podrà obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.
Documentació acreditativa:
Certificació d'aquests expedida per l'òrgan o autoritat competent de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, del Ministeri d'Educació o de les Conselleries que tinguen atribuïdes
les competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre al fet que hagen
sigut homologats o reconeguts per les administracions esmentades, així com de les universitats, en
què conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs, i, si escau, la col·laboració o el
reconeixement de l'administració educativa; si no s'aporta aquesta certificació, no s'obtindrà
puntuació per aquest apartat.
3.2.2. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes
educatius i seminaris relacionats amb les noves tecnologies aplicades a l'educació. (Fins a un màxim
0,2500 punts)
3.2.2.1 Cursos de formació.
Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb les noves
tecnologies aplicades a l'educació, convocats per les administracions públiques amb plenes
competències educatives o per universitats, o activitats incloses en el pla de formació permanent
organitzades per entitats col·laboradores amb les administracions educatives, o activitats
reconegudes per l'administració educativa corresponent:
-durada no inferior a trenta hores: 0,0500 punts
-Durada no inferior a cent hores: 0,1000 punts
A aquest efecte seran acumulables els cursos no inferiors a 20 hores que complisquen els requisits
que s'especifiquen en aquest subapartat.
Documentació acreditativa:
Certificació d'aquests expedida per l'òrgan o autoritat competent de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, del Ministeri d'Educació o de les Conselleries que tinguen atribuïdes
les competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre al fet que hagen
sigut homologats o reconeguts per les administracions esmentades, així com de les universitats, que
conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs, i, si escau, la col·laboració o el
reconeixement de l'administració educativa corresponent; si no s'aporta aquesta certificació, no
s'obtindrà puntuació per aquest apartat.
3.2.2.2 Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris .
-Per cada curs escolar en què s'acredite la participació en grups de treball, projectes d'investigació i
innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
-Per cada curs escolar en què s'acredite la coordinació en grups de treball, projectes d'investigació i
innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
-Per cada curs escolar que acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una
durada global no inferior a 30 hores: 0,2000 punts.
En aquest apartat sol es podrà obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.
Documentació acreditativa:
Certificació dels mateixos expedida per l'òrgan o autoritat competent de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, del Ministeri d'Educació o de les Conselleries que tinguen atribuïdes
les competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre al fet que hagen
sigut homologats o reconeguts per les administracions precitades, així com de les universitats, que
conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs, i, si escau, la col·laboració o el
reconeixement de l'administració educativa; si no s'aporta l'esmentada certificació, no s'obtindrà
puntuació per aquest apartat.
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3.2.3 Cursos impartits. Per participar en qualitat de ponent/professor o per tutoritzar cursos de
formació permanent, relacionats amb l'especialitat al fet que s'opta o amb l'organització escolar, les
noves tecnologies aplicades a l'educació i la didàctica, psicopedagogia o sociologia de l'educació, o
l'ensenyament en valencià, i convocats per les Administracions educatives o per les universitats
públiques o privades: 0,2500 punts per cada 10 hores de curs impartit.
A aquest efecte se sumaran les hores de tots els cursos i no es puntuaran la resta del nombre d'hores
inferiors a 10 hores.
Documentació acreditativa:
Original o fotocòpia compulsada del certificat expedit per l'entitat organitzadora d'aquests que
conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs.
3.3. Exclusivament per a l'especialitat d'Educació Física:
Per figurar o haver figurat en la relació d'Esportistes d'Alt Nivell segons el Reial decret 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 Generalitat, 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 Disposició transitòria del
Decret 13/2006, de 20 de gener (DOCV de 24 de gener), del Consell de la Generalitat Valenciana
sobre els Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana : 0,50000 punts.
Documentació acreditativa:
Certificat de l'organisme competent en que conste expressament la qualificació o fotocòpia del Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana o del Boletín Oficial del Estado on aparega relacionat.
Notes:
Primera. En cap cas seran valorats per l'apartat 3.2 aquells cursos o assignatures la finalitat de les
quals siga l'obtenció d'un títol acadèmic, màster o una altra titulació de postgrau.
Tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat de les quals siga l'obtenció del Títol
d'Especialització Didàctica o de Certificat d'Aptitud Pedagògica, o del Certificat de Capacitació per
a l’Ensenyament en Valencià.
Així mateix no podran considerar-se a l'efecte de la seua valoració els mèrits indicats en l'apartat
3.2 que hagen sigut realitzats amb anterioritat a l'obtenció del títol al·legat per al seu ingrés en el
cos.
Segona. Els documents redactats en llengües d'altres comunitats autònomes hauran de traduir-se
oficialment a una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a la seua validesa, de
conformitat amb el que preveu l'article 15 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre. En el cas de llengües
estrangeres haurà de traduir-se oficialment per un traductor jurat.
Tercera. Un mateix mèrit només podrà ser baremat en un dels apartats o subapartats del present
barem, i sempre en aquell que resulte més favorable a la persona opositora. Tampoc podrà ser
baremat com a mèrit qualsevol títol que s'haja utilitzat per a justificar el compliment d'un requisit.
Quarta. En el cas d'aportar com a documentació justificativa d'acreditació d'un mèrit una
certificació acadèmica provisional en la qual conste la superació dels estudis al·legats en substitució
del títol al·legat, aquesta haurà de tindre una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de
la certificació.
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