Barem de mèrits
Oposicions 2019
Secundària i altres cossos
docents
I. EXPERIÈNCIA DOCENT PRÈVIA (MÀXIM
DE SET PUNTS)
1.1. Experiència en centres públics:
1.1.a Per cada any d’experiència docent en
especialitats del cos a què 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 cossos diferents d’aquell al
qual s’opta en centres públics: 0,3500 punts.
Per cada mes: 0,0292 punts.
NOVETAT: Baremació d’ofici d’acord amb
les dades que consten en la base de dades
d’aquesta administració. Les persones
aspirants podran fer la consulta de les seues
dades a través d’OVIDOC. Per a
l’experiència docent d’altres administracions
que no conste, hauran d’aportar la
documentació acreditativa.
NOVETAT: Es valora l’experiència docent en
universitats, tant en públiques com en
privades, acreditada amb certificació de
l’òrgan corresponent.
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 aquí s’opta en altres
centres: 0,1500 punts. Per cada mes: 0,0125
punts.
1.2. b Per cada any d’experiència docent en
especialitats de diferent nivell o etapa
educativa que l’impartit pel cos a què s’opta
en altres centres: 0’1000 punts i 0,0083 punts
per cada mes.

Es certifica per la direcció amb vistiplau de la
Inspecció d’Educació amb el model oficial
disponible en el web de Conselleria apartat
inspecció educativa: “Certificat de serveis
docents prestats en ensenyaments reglats
de centres de titularitat diferent de la
Generalitat Valenciana”. També es pot
acreditar
adjuntant
la
vida
laboral
acompanyada del contracte corresponent
especificant nivell o etapa educativa del
treball desenvolupat.
L’experiència docent en centres privats o
concertats es justifica amb la certificació
acreditativa emesa per l’òrgan competent.
Notes a l’apartat I:
Es tindrà en compte un màxim de 10 anys,
cadascun dels quals haurà de ser valorat en
només un dels subapartats anteriors.
No podran acumular-se les puntuacions
corresponents als diferents apartats quan els
serveis s’hagen prestat simultàniament en
més d’un centre.
NOVETAT: Es regula com acreditar els
serveis prestats a l’estranger per mitjà de
certificacions
expedides
pels
òrgans
competents dels respectius països.
NOVETAT: Es valora l’experiència com a
professorat visitant del Ministeri d’Educació.
Només es valoraran els serveis prestats en
ensenyaments reglats, i per tant, no es
valorarà com a experiència docent:
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 fetes com a auxiliar de conversa,
l’experiència com a monitor/a educador/a,
auxiliar de conversa o en altres activitats
fetes en centres docents, l’experiència en
escolar municipals de música o escoles
municipals de dansa si no s’imparteixen
ensenyaments reglats.

II. FORMACIÓ ACADÈMICA I
PERMANENT (MÀXIM DE CINC
PUNTS)
2.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat.
(Fins a un màxim de 1,5000 punts). En cap
cas es valorarà l’expedient acadèmic del títol
equivalent als efectes de docència. El càlcul
de la nota mitjana s’efectuarà sumant les
puntuacions de totes les assignatures i
dividint el resultat pel nombre d’assignatures.
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.
NOVETAT: Variacions en l’escala de 0 a 4
tant en les puntuacions com en les
equivalències en cas que no figuren
expressions numèriques.

universitats fent ús de la seua
autonomia,
d’acord amb la
disposició onze del Reial Decret
1393/2007, de 20 d’octubre.
Igualment no seran objecte de baremació el
certificat diploma acreditatiu d’Estudis
Avançats i la Suficiència Investigadora quan
haja sigut al·legat el títol de doctor com a
requisit d’accés a l’oposició.
2.2.2. Per posseir el títol de doctor/a: 1,0000
punt
2.2.3. Per haver obtingut premi extraordinari
en el doctorat: 0,5000 punts
2.3. Altres titulacions universitàries que no
hagen sigut al·legades com a requisit per a
l’ingrés a la funció pública docent. Aportem la
certificació
acadèmica
i
fotocòpia
compulsada tant del títol al·legat per a ingrés
en el cos com de tost els títols que presente
com a mèrit.
2.3.1. Titulacions primer cicle:
Per cada diplomatura, enginyeria tècnica,
arquitectura tècnica o títols declarats
legalment equivalents i pels estudis
corresponents al primer cicle d’una
llicenciatura, arquitectura o enginyeria:
1,0000 punt
2.3.2. Titulacions de segon cicle:

S’ha d’aportar la certificació acadèmica
personal de qualificacions, original o
fotocòpia compulsada, juntament amb la
certificació universitària que acredite els
ensenyaments que conformen el pla
d’estudis.
2.2. Postgraus,
extraordinaris.

doctorat

i

premis

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

Pels estudis corresponents al segon cicle de
llicenciatures, enginyeries, arquitectures,
graus
o
títols
declarats
legalment
equivalents: 1,0000 punt.
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 atorgades per les escoles oficials
d’idiomes, conservatoris professionals i
superiors de Música i escoles d’Art, així com
les de Formació Professional Inicial, cas de
no haver sigut al·legades com a requisit per
a ingrés en la funció pública docent o, si és
el cas, no hagen sigut necessàries per a
l’obtenció del títol al·legat, de la manera
següent:
2.4.1. Per cada títol professional de Música o
Dansa: 0,5000 punts

2.4.2. Per cada certificat de nivell
intermedi B2 d’Escoles Oficials
d’Idiomes o equivalent d’EOI: 0,5000
punts.
Este nivell també s’acredita amb certificats
C1 i C2 d’EOI, només puntuant-se un sol
certificat per idioma.
En el cas de certificats de Valencià, només
es baremarà pel nivell C2, atés que la
competència lingüística mínima requerida és
el nivell C1 (base 2.1.1 d).
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 Superior
Esportiu: 0,2000 punts

III. ALTRES MÈRITS (MÀXIM DE DOS
PUNTS)
3.1. Coneixement d’idiomes
 Per











l’acreditació del domini d’una
llengua estrangera corresponent al
nivell B2, del Marc Comú Europeu de
Referència: 0,5000 PUNTS
Per l’acreditació del domini d’una
llengua estrangera corresponent al
nivell C1, del Marc Comú Europeu de
Referència: 0,7500 PUNTS
Per l’acreditació del domini d’una
llengua estrangera corresponent al
nivell C2, del Marc Comú Europeu de
Referència: 1,0000 punt
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: 2,0000 punts.

En cap cas es valoraran
aquest apartat els certificats
mateix idioma que el
l’especialitat per la qual
participa.

per
del
de
es

En cas d’acreditar diferents nivells del mateix
idioma dels establits, sols es puntuarà el de
nivell superior. I en cas d’acreditar la
Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua
Estrangera, no puntuaran els certificats de
nivell B2 de la llengua estrangera
corresponent al certificat de Capacitació.
3.2. Formació permanent, participació en
grups de treball, projectes educatius i
seminaris. (Fins a un màxim de 1,0000
punts).
3.2.1. Cursos de formació permanent i
perfeccionament, participació en grups de
treball, projectes educatius i seminaris. (Fins
a un màxim 0,7500 punts)
Per cada curs de formació permanent i
perfeccionament superat, relacionat amb
l’especialitat a què s’opta o amb
l’organització escolar, la didàctica, la
psicopedagogia o la sociologia de l’educació,
o l’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 o
per les conselleries que tinguen atribuïdes
les competències en matèria educativa, o per
institucions sense ànim de lucre que hagen
sigut homologats o reconeguts per les
administracions esmentades, així com els
convocats per les universitats.
3.2.1.1. Cursos de formació:
 Duració no inferior a trenta hores:
0,1000 punts.
 Duració no inferior a cent hores:
0,2000 punts.
A aquests efectes seran acumulables els
cursos no inferiors a 20 hores que
complisquen els requisits que s’especifiquen
en aquest subapartat.

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: 0,2000 punts.
 Per cada curs escolar en què acredite
la participació en seminaris i activitats
anàlogues amb una duració global no inferior
a 30 hores: 0,2000 punts.

En aquest apartat només es podrà obtindre
puntuació en un dels subapartats per cada
curs escolar.
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 l’òrgan o autoritat competent
de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, del ministeri o de les
conselleries que tinguen atribuïdes les
competències en matèria educativa, o
activitats incloses en el pla de formació
permanent
organitzades
per
entitats
col·laboradors amb les administracions
educatives, o activitats reconegudes per
l’administració educativa corresponent:
NOVETAT: Es computaran 0’0500 punts per
cada 10 hores acreditades.

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 en què acredite
la participació en seminaris i activitats
anàlogues amb una duració global no inferior
a 30 hores: 0,2000 punts.
En aquest apartat només es podrà obtindre
puntuació en un dels subapartats per cada
curs escolar.
NOMÉS PER A PROFESSORAT D’ARTS
PLÀSTIQUES I DISSENY: Per als seminaris
o grups de treball propis dels estudis
superiors fets en el present curs acadèmic,
s’acceptaran les resolucions emeses a
aquest efecte, acompanyades d’un certificat
del director de l’ISEACV.
3.2.3. Cursos impartits.
Per
participar
en
qualitat
de
ponent/professor/a o tutoritzar cursos de
formació permanent, relacionats amb
l’especialitat a què 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 aquests efectes se sumaran les hores de
tots els cursos, i no es puntuaran la resta del
nombre d’hores inferiors a 10 hores.
3.3. Exclusivament per a l’especialitat
d’Educació Física del Cos d’Ensenyament
Secundari:
Per figurar o haver figurat en la relació
d’esportistes d’alt nivell o en la d’esportistes
d’elit de la Comunitat Valenciana de nivell A:
1,0000 punts.
Per figurar o haver figurat en la relació
d’esportistes d’elit de la Comunitat
Valenciana de nivell B: 0,50000 punts.

APARTATS
NOMÉS
PER
A
PROFESSORAT
D’ARTS
PLÀSTIQUES I DISSENY:
3.3. Publicacions, participació en projectes
educatius, premis i mèrits artístics (màxim
1’5000 punts)
3.3.1. Per publicacions de caràcter didàctic,
artístic o científic sobre les disciplines objecte
de la convocatòria relacionades amb
l’organització del centre o amb les
tecnologies aplicades a l’educació, la
didàctica, la psicopedagogia i la sociologia
de l’educació, la investigació, la creació
artística, temes transversals, salut laboral i
prevenció de riscos laborals.
a) Llibres en diferents formats:
Autor (0,3000)
Coautor (0,1500)
3 autors (0,1000)
4 autors (0,0800)
5 autors (0,0600)
6 autors o més (0,0500)
b) Revistes en diferents formats:
Autor (0,0700)

3.3.4. Per la participació com a
membre de comités científics en
Congressos
Jornades
o
semblants.0,1000/participació.
3.3.5. Per la participació com a tutor o
avaluador de tesi doctoral. 0,1000/tesi.
3.3.6. Per la participació com a tutor o
avaluador de treballs de fi de màster.
0,0500/treball.
3.3.7. Per premis artístics, d’investigació o
docents de reconegut prestigi en concursos
o certàmens d’àmbits autonòmic, estatal o
internacional. 0,3000/premi.
3.3.8. Per haver obtingut un premi
extraordinari en el màster, llicenciatura,
ensenyaments artístics superiors, grau o
equivalent. 0,2000/premi.
3.3.9. Per la menció honorífica en grau
superior en cas de les titulacions atorgades
per les escoles d’Arts Plàstiques i
Disseny.0,0400/menció.
3.3.10. Registres gràfics i/o audiovisuals,
amb depòsit legal.
0,0300/registre en l’àmbit professional.
0,0150/registre en altres àmbits.

Coautor (0,0600)

3.3.11. Direcció de projectes en l’àmbit del
Disseny i les Arts Plàstiques.

3 o més autors (0,0500)

0,0500/participació en l’àmbit professional.

c) Altres publicacions, actes de congressos,
jornades i seminaris:

0,0150/participació en altres àmbits.

Ponència individual (0,0700)

3.3.12. Per obres i/o dissenys realitzats com
a autor o coautor en l’àmbit del Disseny i les
Arts Plàstiques.

Ponència conjunta (0,0500)
d) Membre de comités de redacció o equips
editorials (0,0250)

0,0500/participació en l’àmbit professional.

3.3.2. Per la participació en projectes
relacionats amb l’actualització científica de
l’especialitat a què s’opta, didàctica en
general, o projectes d’investigació finançats
per organismes públics. 0,1000/projecte.

3.3.13. Per experiència professional en
l’àmbit laboral de l’especialitat a què s’opta
i/o vinculat a l’àmbit professional del Disseny.

3.3.3. Per la participació com a docent en
programes de mobilitat a la Unió Europea.

0,0080/per cada mes

0,0150/participació en altres àmbits.

0,1000/per cada any d’experiència laboral

0,1000/ staff mobility for trainning

3.3.14. Per actuar com a comissari en
exposicions individuals o col·lectives.

0,5000/ staff mobility for teaching

0,0100/participació en l’àmbit professional
0,0050/participació en altres àmbits.

3.3.15. Per la participació com a membre de
jurat en concursos de disseny i/o les arts
plàstiques.
0,0100/participació en l’àmbit públic
0,0050/participació en altres àmbits.
3.3.16. Per
col·lectives.

exposicions

individuals

o

0,0100/participació en l’àmbit professional
0,0050/participació en altres àmbits.
3.3.17.
Per
patents
nacionals
o
internacionals, que han de portar el número
de registre d’aquesta. 0,0300/patent.
3.3.18. Per creacions registrades com a
propietat industrial o intel·lectual.
0,0300/creació

CONSIDERACIONS
IMPORTANTS
TINDRE EN COMPTE:

A

Primera. En cap cas seran valorats per
l’apartat 3.2 aquells cursos o assignatures la
finalitat dels quals siga l’obtenció d’un títol
acadèmic, màster o una altra titulació de
postgrau.
Tampoc seran valorats els cursos o activitats
la finalitat dels quals siga l’obtenció del títol
d’Especialització Didàctica o del Certificat
d’Aptitud Pedagògica, o del Certificat de
Capacitació per a l’Ensenyament en
Valencià.
Així mateix no podran considerar-se als
efectes 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 per traductor jurat.

Tercera. Un mateix mèrit només podrà ser
baremat en un dels apartats o subapartats
del present barem, i sempre aquell que
resulte més favorable a l’opositor. 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 de
mèrit una certificació acadèmica provisional
en la qual conste la superació dels estudis
al·legats i el pagament dels drets d’expedició
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.

