
ANNEX I
Barem per a la valoració dels mèrits

La puntuació màxima que es podrà obtindre en aplicació d’aquest barem serà de 10 punts

1. TREBALL DESENVOLUPAT (MÀXIM 5,5000 PUNTS)

1.1 ANTIGUITAT (MÀXIM 4,0000 PUNTS)

PUNTUACIÓ DOCUMENTS JUSTIFICATIUS

Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu o serveis espe-
cials com a funcionari/ària de carrera en el cos des del qual s’aspira a l’accés que 
sobrepassen els huit exigits com a requisit.

0,5000/any 
0,0416/mes

Si no consta en el full de serveis l’antiguitat, haurà d’apor-
tar-se fotocòpia compulsada del document justificatiu de 
l’antiguitat.

1.2 EXERCICI DE FUNCIONS ESPECÍFIQUES, AVALUACIÓ VOLUNTÀRIA I, SI ESCAU, L’AVALUACIÓ POSITIVA DE LA FUNCIÓ DOCENT, REALIT-
ZADA PER LA INSPECCIÓ EDUCATIVA (MÀXIM 2,5000 PUNTS)

PUNTUACIÓ DOCUMENTS JUSTIFICATIUS

1.2.1 Per tindre avaluació positiva en l’exercici de la funció docent, sempre que haja 
sigut realitzada per Inspecció educativa. Fins a 2,0000

Certificat de la inspecció educativa. Es considerarà 
avaluació positiva quan sobre el total de puntuació dels 
indicadors d’avaluació s’haja obtingut almenys el 50%.

1.2.2 Per cada any com a director/a en centres públics docents o d’un servei 
educatiu.

0,4000/año
0,0333/mes Si no consta en el full de serveis, haurà d’aportar-se 

fotocòpia compulsada del document justificatiu del 
nomenament expedit per l’administració educativa 
competent amb diligència de presa de possessió i ces-
sament o, si escau, la continuïtat en el càrrec o certificat 
per part de l’organisme competent.

1.2.3 Per cada any com vicedirector/a, secretari/ària, sotssecretari/ària i cap d’es-
tudis en centres públics docents.

0,3000/año 
0,0250/ mes

1.2.4 Per cada any en altres càrrecs o cap de departament, de centres públics 
docents o com a assessor/a de Formació en centres de formació del professo-
rat, assessor tècnic docent i pel desenvolupament de càrrecs en l’administració 
educativa.

0,2000/año 
0,0166/ mes

1.2.5 Per cada any com a membres electes, com a representants del professorat 
en el Consell Escolar del centre.

0,1000/año
0,0083/mes

Certificat del secretari del Consell Escolar del centre 
docent públic del qual va formar part, amb el vistiplau 
del president, en què conste la data de la presa de pos-
sessió i cessament o, si escau, continuïtat en el càrrec. 

1.2.6 Per la participació com a membre de comissions o grups de treball nome-
nats per l’administració pública. 0,0500/any i comissió Nomenament o certificació de l’òrgan competent

1.2.7 Per la participació com a tutor, avaluador o membre de tribunal de tesi 
doctoral. 0,1000/ participació Nomenament o certificació de l’òrgan competent

1.2.8 Per la participació com a tutor, avaluador o membre de tribunal de treball 
final de màster. 0,1000/ participació Nomenament o certificació de l’òrgan competent

2. CURSOS DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (MÀXIM 3,0000 PUNTS)

2.1 a) Per cada congrés, jornada o curs de formació i perfeccionament impartit 
sobre actualització científica o didàctica, relacionades amb l’organització del 
centre o amb les tecnologies aplicades a l’educació, convocats o autoritzats per 
administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre que hagen sigut 
homologades o reconegudes per administracions educatives, així com els con-
vocats per les universitats.

0,0500/10 hores o 1 crèdit
0,0500/congrés
0,0500/jornada

Fotocòpia compulsada/confrontada del certificat expe-
dit per l’òrgan o autoritat competent de la corresponent 
administració educativa o universitat en què conste 
expressament el nombre d’hores de durada del curs, i, 
si escau, la col·laboració o el reconeixement de l’admi-
nistració educativa corresponent.

2.1 b) Per cada congrés, jornada o curs de formació i perfeccionament rebut 
sobre actualització científica o didàctica, relacionades amb l’organització del 
centre o amb les tecnologies aplicades a l’educació, convocats o autoritzats per 
administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre que hagen sigut 
homologades o reconegudes per administracions educatives, així com els con-
vocats per les universitats.

0,0250/10 hores o 1 crèdit

Fotocòpia compulsada/confrontada del certificat expe-
dit per l’òrgan o autoritat competent de la corresponent 
administració educativa o universitat en què conste 
expressament el nombre d’hores de durada del curs, i, 
si escau, la col·laboració o el reconeixement de l’admi-
nistració educativa corresponent.

2.2.a) Per cada congrés, jornada o curs de formació i perfeccionament impartit 
sobre actualització científica o didàctica, relacionades amb l’organització del 
centre o amb les tecnologies aplicades a l’educació, convocat per altres entitats 
en col·laboració amb les administracions públiques o amb les universitats.

0,0120/10 hores o 1 crèdit
0,0120/congrés
0,0120/jornada

Fotocòpia compulsada del certificat expedit per l’entitat 
corresponent en la qual conste de manera expressa el 
nombre d’hores de durada del curs, acompanyat de la 
justificació del contracte, vida laboral, conveni de col-
laboració, ressenya en premsa o qualsevol altre docu-
ment que ho acredite.

2.2.b) Per cada congrés, jornada o curs de formació i perfeccionament rebut 
sobre actualització científica o didàctica, relacionades amb l’organització del 
centre o amb les tecnologies aplicades a l’educació, convocat per altres entitats 
en col·laboració amb les administracions públiques o amb les universitats.

0,0100 /10 hores o crèdit

NOTA: En relació amb els certificats de cursos de formació i perfeccionament emesos abans de l’Ordre de 9 de juny de 1994 de la Conselleria d’Educació i Ciència, per 
la qual es regula la convocatòria, reconeixement, certificació i registre de les activitats de formació permanent del professorat que imparteixen ensenyament de règim 
general no universitari i de règim especial a la Comunitat Valenciana, en els quals s’especifica la durada d’aquests en dies, computaran 5 hores per cada dia certificat.

Total apartat 2.2 (màxim 1,0000 punt)

3. MÈRITS ACADÈMICS I ALTRES MÈRITS (MÀXIM 3,0000 PUNTS)

3.1 MÈRITS ACADÈMICS (màxim 1,5000 punts). Per aquest apartat es valoraran únicament les titulacions universitàries de caràcter oficial, en cas que no hagen sigut 
al·legades com a requisit per a l’accés en la funció pública docent.

a) Per posseir el títol de doctor. 1,0000 Fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica 
i de l’abonament dels drets d’expedició del títol o certi-
ficat supletori de la titulació.

b) Per posseir el títol de màster universitari oficial o màster en ensenyaments 
artístics oficial para l’obtenció del qual s’hagen exigit almenys 60 crèdits. 0,5000
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c) Pel reconeixement de suficiència investigadora, o el certificat-diploma d’es-
tudis avançats. Només es valorarà una de les dues condicions. No es valorarà el 
títol o estudis d’aquesta naturalesa necessaris per a l’obtenció del títol de doctor.

0,5000 Fotocòpia compulsada del certificat-diploma corres-
ponent.

d) Per haver obtingut un premi extraordinari en el doctorat, màster, llicenciatura, 
ensenyaments artístics superiors, grau o equivalent. 0,2000 Fotocòpia compulsada de la documentació justificativa 

d’aquest.

i) Per l’esment honorífic en una titulació superior en el cas de les titulacions 
atorgades per les escoles d’arts plàstiques i disseny. 0,0400

f) Per l’obtenció d’un grau, títol superior d’ensenyaments artístics o equivalent al 
nivell 2 del MECES, diferent de l’al·legat per a l’ingrés en l’especialitat. 0,4000

Fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica 
i de l’abonament dels drets d’expedició del títol o certi-
ficat supletori de la titulació.

g) Per l’obtenció d’una llicenciatura, arquitectura, enginyeria o títols declarats 
equivalents a aquests, diferent de l’al·legat per a l’ingrés en l’especialitat. 0,5000

h) Per l’obtenció d’una diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o 
títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle 
d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura. No es valorarà el títol o estudis 
d’aquesta naturalesa necessaris per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, 
enginyer o arquitecte que presente l’aspirant.

0,3000

j) Per cada títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, Tècnic Superior 
de Formació Professional, Tècnic Esportiu Superior o ensenyaments professio-
nals de Música i Dansa.

0,1000

k) 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 Valen-
ciana:

Certificats i diplomes que figuren en l’annex del Decret 
61/2013, del Consell, de 17 de maig, modificat per Ordre 
93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cul-
tura i Esport, així com les entitats reconegudes per les resolu-
cions posteriors.
Certificats i diplomes que figuren 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 estran-
geres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat 
Valenciana.
Certificats i diplomes oficials que figuren en l’Ordre 7/2017, de 
2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials 
administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualifi-
cadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i 
l’homologació i la validació d’altres títols i certificats.
En cap cas es valoraran per aquest apartat els certificats del 
mateix idioma que aquell de l’especialitat per la qual es par-
ticipa.
En cas d’al·legar el Diploma de Mestre de Valencià per a acre-
ditar el coneixement d’aquest idioma, en cap cas podrà ser bare-
mat com a mèrit aquest títol, ni tampoc cap nivell MECR del 
mateix idioma.

Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell B2, 
del Marc Comú Europeu de Referència 0,1000

Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C1, 
del Marc Comú Europeu de Referència 0,2000

Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C2, 
del Marc Comú Europeu de Referència 0,3000

Pel certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera 0,5000

Per l’acreditació del domini del valencià corresponent al nivell C2, sempre que 
no hi haja sigut al·legat com a requisit: 0,7500

Pel Diploma de Mestre de Valencià, sempre que no hi haja sigut al·legat com a 
requisit 0,7500
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3.2 PUBLICACIONS, PARTICIPACIONS EN PROJECTES EDUCATIUS I MÈRITS ARTÍSTICS (MÀXIM 1,5000)

a) Per publicacions de caràcter didàctic, artístic o científic sobre les disciplines 
objecte de la convocatòria o 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)
   Coautor (0,0600)
   3 o més autors (0,0500)
c) Altres publicacions, 
actes de congressos, jor-
nades i seminaris:
   Ponència individual 
(0,0700)
   Ponència conjunta 
(0,0500)

 Els exemplars corresponents o fotocòpia completa d’aquests, amb 
la compulsa, com a mínim, de les pàgines acreditatives de l’auto-
ria, el depòsit legal i, si és procedent, de l’ISBN o ISSN o ISMN.
En el cas de llibres, s’aportarà certificat de l’editorial on conste 
el nombre d’exemplars i que la seua difusió ha sigut en llibreries 
comercials.
Per a la valoració de llibres editats per universitats, organismes 
o entitats públiques, caldrà aportar certificació en què conste la 
distribució i objectius d’aquests.
En el supòsit de revistes, s’aportarà certificació en què conste 
el nombre d’exemplars, lloc de distribució i venda, o associació 
científica o didàctica, legalment constituïda, al fet que pertany 
la revista.
En els supòsits en què l’editorial o associació haja desaparegut, 
això haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible 
en dret.
En el cas de publicacions que només es donen en format elec-
trònic, es presentarà un informe oficial en el qual l’organisme 
emissor certificarà que la publicació apareix en la base de dades 
bibliogràfiques. En aquest document s’indicarà la base de dades, 
el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l’any i la 
pàgina inicial i final.
No serà necessari el certificat corresponent quan la publicació 
l’haja editada la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport o qualsevol de les administracions educatives.
Aquelles publicacions que estant obligades a consignar l’ISBN 
o, si escau, ISSN o ISMN, en virtut que disposa el Reial decret 
2984/1972, de 2 de novembre, no el tinguen, no seran valorades, 
així com aquelles que l’autor siga l’editor d’aquestes.

b) Per la participació en projectes relacionats amb l’actualització científica de 
l’especialitat a la qual s’opta, didàctica en general, o projectes d’investigació 
finançats per organismes públics.

0,1000/projecte Certificat original o còpia degudament compulsada del 
director del projecte o autoritat convocant.

c) Per la participació com a docent en programes de mobilitat en la Unió Euro-
pea. 

0,1000/staff mobility for 
training

0,5000 staff mobility for 
teaching

Certificat original o còpia degudament compulsada del 
centre de destinació realització del programa Mobility 
agreement corresponent degudament emplenat.

d) Per la participació com a membre de comités científics en congressos, jorna-
des o similars. 0,1000/participació Certificat original o còpia degudament compulsada de 

l’entitat organitzadora.
i) Per premis artístics, d’investigació o docents de reconegut prestigi en con-
cursos, exposicions, festivals, fires o certàmens d’àmbits autonòmic, nacional 
o internacional.

0,3000 /premi Acreditació de l’òrgan convocant de l’obtenció 
d’aquest.

f) Registres gràfics i/o audiovisuals, amb depòsit legal.

0,0300/registre en l’àmbit 
professional

0,0150/registre en altres 
àmbits

Presentació de l’original o certificat del depòsit legal.

g) Direcció de projectes en l’àmbit del disseny i les arts plàstiques.

0,0500/participació en 
l’àmbit professional

0,0150/participació en 
altres àmbits

Vida laboral, nòmina o certificat de l’empresa/institució 
que acredite aquesta activitat, o qualsevol altre docu-
ment que acredite la participació.

h) Per obres i/o dissenys realitzats com a autor o coautor en l’àmbit del disseny 
i les arts plàstiques.

0,0500/participació en 
l’àmbit professional

0,0150/participació en 
altres àmbits

i) Per experiència professional en l’àmbit laboral de l’especialitat a la qual s’opta 
i/o vinculat a l’àmbit professional del disseny.

0,10000/any
0,0080/mes

j) Per actuar com a comissari en exposicions individuals o col·lectives

0,0100/participació en 
l’àmbit professional

0,0050/participació en 
altres àmbits

k) Per la participació com a membre de jurat en concursos de disseny i/o arts 
plàstiques

0,0100/participació en 
l’àmbit professional

0,0050/participació en 
altres àmbits

l) Per exposicions individuals o col·lectives.

0,0100/participació en 
l’àmbit professional

0,0050/participació en 
altres àmbits

Certificat de l’entitat organitzadora o qualsevol altre 
document que ho acredite.

m) Per patents nacionals o internacionals, que han de portar el nombre de registre 
d’aquesta. 0,0300/ Patent Certificació en la qual conste

n) Per creacions registrades com a propietat industrial o intel·lectual. 0,0300/Creació Certificació en la qual conste

* * * * * * * *
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