“OPOSICIONS A PROFESSORAT DE
SECUNDÀRIA, EOI, ARTS PLÀSTIQUES I
DISSENY I F.P.
2019”
“OPOSICIONS A CÀTEDRES MÚSICA I
ARTS ESCÈNIQUES 2019”

SISTEMA D’ACCÉS CONCURS-OPOSICIÓ
⦿ R.D. 276/2007, de 23 de febrer modificat pel RD. 84/2018

⦿ Proves amb caràcter eliminatori. Puntuació mínima de 5.
FASE OPOSICIÓ:

60%
(1’25 mínim sobre 5)
PRIMERA PROVA Part A Tema teòric
Arts Plàstiques I Disseny ( 1 minim sobre 4)
(de 0 a 10)
Part B Cas pràctic
(1’25 mínim sobre 5)
Arts Plàstiques I Disseny (1’5 minim sobre 6)
SEGONA PROVA

FASE DE CONCURS:

40%

Presentació programació didàctica + Preparació i exposició
U.D. relacionada amb la programació o amb el temari.
(0 a 10)

SUPERACIÓ FASE DE PRÀCTIQUES (al curs escolar següent)

CONVOCATÒRIES OPOSICIONS 2019
DOGV 4/03/19
• Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors

de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i
professors tècnics de Formació Professional: O.7 de març de 2019 i posteriors
correccions d’errades

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_2095.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/18/pdf/2019_2648.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/01/pdf/2019_3192.pdf

• Cos de catedràtics o catedràtiques de Música i Arts Escèniques: O.6 de març de
2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/04/pdf/2019_2089.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/29/pdf/2019_3142.pdf

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ
(OFERTA PLACES 2019 PUBLICADA AL DOGV DEL 31 DESEMBRE 2018)

• 2019: COS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, F.P., EOI, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
I ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY: 4.616 places
• 2019: PROFESSORAT CATEDRÀTICS ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY: 20 places

PLACES CONVOCADES COS
PROFESSORAT D’ENSENYAMENT
SECUNDARI

PLACES CONVOCADES COS
PROFESSORAT ARTS PLÀSTIQUES I
DISSENY

PLACES CONVOCADES COS
PROFESSORAT F.P.

PLACES CONVOCADES COS
PROFESSORAT EOI

PLACES CONVOCADES COS
PROFESSORAT MÚSICA I ARTS
ESCÈNIQUES

PLACES CONVOCADES COS PROFESSORAT
CATEDRÀTICS MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

DISTRIBUCIÓ DE PLACES PER TRIBUNAL:
Les places es distribueixen per tribunals. En el cas d’haver només 1 tribunal totes les places
estaran al mateix. Les places sense adjudicar tant del torn de reserva diversitat funcional com
del torn general, es distribueixen entre els tribunals de la mateixa especialitat que tinguen
persones opositores que hagen aprovat els dos exàmens i no hagen obtingut plaça en
l’assignació provisional de places.

NOVETATS OPOSICIONS 2019
Millora de la descripció del procediment de com fer l’assignació definitiva
de places per tribunals. Art. 1.3 Distribució de places.
• El procediment serà el següent: partint de l’assignació provisional de
places per tribunal, es calcularà una nova ràtio dividint el número de les
persones aspirants que hagen realitzat la part A del primer exercici pel
nombre de places assignades inicialment. S’assignarà una plaça més al
tribunal amb major ràtio i es recalcularà la nova ràtio del tribunal, i es
repetirà aquesta operació fins a haver consumit totes les places
sobrants.
PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV, però encara falta descriure més
com es fa el repartiment de places i especificar qué fer en cas d’empat.

NOVETATS OPOSICIONS 2019
La creació de la comissió baremadora de mèrits. Art. 5.4.
• Es constituirà una comissió de baremació de mèrits per cada especialitat.
Aquestes comissions estaran formades per tots els i les membres de la
comissió de selecció de cada especialitat i els presidents de tots els
tribunals de cada especialitat. En el cas d’aquelles especialitats en les quals
existisca un únic tribunal, aquest assumirà les funcions de la comissió de
baremació de mèrits. Exercirà les funcions corresponents a la presidència
d’aquest òrgan la persona que ostente el càrrec de president o presidenta
en la comissió de selecció de cada especialitat. Les funcions són:
La determinació dels criteris de baremació de mèrits de la fase de concurs.
La valoració dels mèrits de la fase de concurs.
Resoldre les al·legacions presentades a la fase de concurs i publicar les llistes
definitives de baremació de mèrits.
PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. Mesura molt important per garantir els
principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones opositores i descarregar
d’aquestes tasques administratives als tribunals per tal que aquestos centren
les seues accions en la valoració dels aspectes de tipus pedagògic de
l’especialitat corresponent.

NOVETATS OPOSICIONS 2019
La creació de la Comissió Tècnica de les comissions de selecció. Art 5.16
• La Direcció General de Centres i Personal Docent podrà decidir la creació de
la comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció, si així ho
estimara necessari, en funció del nombre d’òrgans de selecció nomenats.
Aquesta comissió estarà integrada per 1 president o presidenta i 7 vocals
designats per la DGCPD mitjançant resolució que es publicarà en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.
Les funcions són:
• Coordinar i assessorar l’actuació de les comissions de selecció quant a:
•
•
•

unificació de criteris d’actuació de les diferents comissions de selecció.
fer d’interlocutor entre les comissions de selecció i la DGCPD.

Cooperar amb la DGCPD quant al desenvolupament d’aquest procediment
selectiu i vetlar pel bon funcionament d’aquest.
PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. Mesura molt important per garantir els
principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones opositores i coordinar tot
el procés selectiu.

NOVETATS OPOSICIONS 2019
L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà alfabèticament per la
lletra “F” segons R. de 21 de gener de 2019 (DOGV 28/01/19). Art. 6.2
Desenvolupament
Inclusió de la llicenciatura o el grau en Filologia Catalana o equivalent com a
titulació per justificar coneixements en valencià i no haver de presentar la
Capacitació del Valencià. Art. 7.1. Acreditació d’idiomes oficials. PROPOSTA
ACONSEGUIDA PER STEPV

Inclusió d’un nou supòsit per a poder inscriure’s sense tindre la Capacitació
del Valencià per aquelles persones que estiguen realitzant el curs de formació
per a obtindre el requisit lingüístic convocat per R. de 28 de desembre de
2018, i que una vegada finalitzat el mateix i registrats els resultats, les que
l’hagen superat tindran acreditat que estan en possessió de la Capacitació del
Valencià abans de l’inici del primer exercici de la fase d’oposició. Art. 7.1.
Acreditació d’idiomes oficials

NOVETATS OPOSICIONS 2019
Ampliació de les situacions que requereixen adequacions de les proves
prestant atenció especial en les situacions derivades de la maternitat. Art.
6.4. És garanteix tant en el supòsit de no poder iniciar el procés selectiu com
en no poder completar-ho a causa de part. L’any passat no estaba contemplat
el cas de no poder iniciar el procés.
• Embaràs i part. Si alguna de les aspirants no poguera iniciar o completar el
procés selectiu a causa de part, degudament acreditat, la seua situació
quedarà condicionada a la finalització del mateix i a la superació de les fases
que hagen quedat ajornades, no podent demorar-se aquestes de manera
que es menyscabe el dret de la resta dels aspirants a una resolució del
procés ajustada als temps previstos en el procés selectiu, la qual cosa haurà
de ser valorat pel tribunal en primera instància o, si escau, per la comissió.
En tot cas la realització de les mateixes tindrà lloc abans de la publicació de
la llista de les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu.
PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV, però encara falta aconseguir que
s’arrepleguen altres situacions derivades de malaltia que puguen impedir
assistir a la realització de proves i/o a poder fer les proves en les condicions
descrites a la convocatòria. Per exemple no poder realitzar proves escrites per
trencament de braç.

NOVETATS OPOSICIONS 2019
Garantia de l’anonimat en les proves escrites (tema teòric i cas pràctic). Art.
7.2. Fase d’oposició. PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV
• Els exercicis han de ser llegits pels mateixos tribunals i en la seua correcció
s’ha de garantir l’anonimat de les persones aspirants. En conseqüència, cal
d’invalidar l’exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal
que puga identificar l’aspirant, així com aquell exercici que resulte il·legible.
Per aquest motiu, per a la realització d’aquestes proves escrites s’ha
d’utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a
aquest efecte donen els tribunals. En el cas pràctic es farà sempre que les
característiques de la prova ho permeten.

NOVETATS OPOSICIONS 2019
Presentació telemàtica de la programació didàctica o de la guia docent a
partir de l’endemà a la publicació dels llistats definitius d’admesos i exclosos i
fins al 30 de juny de 2019 en un únic document amb format PDF que no
supere els 20 MB. Art. 7.2. Fase d’oposició.
• PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. L’entrega en paper i en format
digital amb USB feta als tribunals el curs passat va ocasionar problemes de
gestió.

NOVETATS OPOSICIONS 2019
Dret a la presentació d’al·legacions tant de la primera prova com de la segona
prova. Art. 7.2. Fase d’oposició
• Es podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent
des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la publicació de
les notes de les proves. Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions,
el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa
forma que les llistes provisionals. Les al·legacions presentades es
consideraran estimades o no amb la modificació, si escau, de les
puntuacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu.
PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. Mesura molt important per avançar en
la consecució dels principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones
opositores, però a més a més de poder presentar al·legacions per escrit
s’hauria de garantir moments per tal de poder fer la revisió de les diferents
proves amb els i les membres del tribunal davant.

NOVETATS OPOSICIONS 2019
La utilització de material, tant en la defensa de programació didàctica/guia
docent com en la defensa de la unitat didàctica, estarà supeditada al fet que
la comissió de selecció valore que amb això no es posa en perill ni la
discrecionalitat ni la imparcialitat del procés. Art. 7.2. Fase d’oposició
Concreció del procediment a seguir i del termini per a reclamar els
mèrits. Art. 8.3. Valoració de la fase de concurs
• Davant la publicació provisional de la fase de concurs, les persones
interessades podran presentar les al·legacions que estimen oportunes,
mitjançant escrit dirigit a la comissió de baremació i seran recollides pel
tribunal corresponent en la seua seu d’actuació des de les 09.00 hores fins
a les 14.00 hores de l’endemà de la seua publicació.

NOVETATS BAREM OPOSICIONS 2019
Annex I
1. EXPERIÈNCIA DOCENT PRÈVIA: Les persones 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 en centres públics a
través de la plataforma OVIDOC, a partir de la publicació de les llistes
definitives d’admesos. La resta de situacions podran aportar la documentació
acreditativa emesa per l’òrgan competent.
• Es valora l’experiència docent en universitats, tant en públiques com en
privades.
• No podran acumular-se les puntuacions corresponents als diferents
apartats quan els serveis s’hagen prestat simultàniament en més d’un
centre docent.
• Es regula com acreditar els serveis prestats a l’estranger per mitjà de
certificacions expedides pels òrgans competents dels respectius països.
• Es valora l’experiència com a professorat visitant del Ministeri d’Educació.

NOVETATS BAREM OPOSICIONS 2019
Annex I
2. Formació acadèmica i permanent
Expedient acadèmic: Variacions en l’escala de 0 a 4 tant en les puntuacions
com en les equivalències en cas que no figuren expressions numèriques.

NOVETATS CARACTERÍSTIQUES
PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 2019

•
•
•

•
•

Annex II
Determinar un mínim de 10 i màxim de 15 unitats didàctiques. PROPOSTA
STEPV
No poden contindre hipervincles.
La programació didàctica tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada
de forma individual per la persona aspirant, i tindre una extensió màxima
de 60 pàgines, en format DIN-A4, escrita a doble espai, amb lletra "Arial"
(no s’admetrà cap altra tipologia diferent d’Arial) i amb un cos de lletra de
12 punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d’identificació de
la persona aspirant, el cos i l’especialitat per la qual es presenta. Aquesta
portada, així com l’índex i els annexos, no es comptabilitzaran en les 60
pàgines. La programació didàctica no contindrà hipervincles. Els annexos
no podran superar les 15 pàgines.
En el cas d’utilitzar taules o gràfics l’interlineat podrà ser senzill.
La presentació de la programació didàctica es realitzarà de forma
telemàtica, en un únic document, format PDF, que no superarà els 20
MB».

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
TERMINI: Des del dia 5 fins 29 de març, tots dos inclusivament.
Et pots inscriure mitjançant la Cl@ve Permanent, el Certificat Digital o el
DNI Electrònic.
La Seu de STEPV tindrà disponibles ordinadors per que la seua afiliació puga
formalitzar la sol·licitud telemàtica. En aquest cas, us recomanem l’ús de la
Cl@ve Permanent per ser un procediment senzill i segur.

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC
CONSULTA GUIA DE L’USUARI ELABORADA PER CONSELLERIA

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
•

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de
l’administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic, i
les persones aspirants hauran d’imprimir el justificant generat de registre i
pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.

•

S’ompli una única sol·licitud per l’especialitat per la qual es vulga opositar.
En el cas que es presente més d’una sol·licitud per especialitat, serà vàlida
l’última.

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
•

AVÍS IMPORTANT: La inscripció NO finalitza després del pagament de les
taxes. És necessari SIGNAR TELEMÀTICAMENT EL TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ
perquè quede registrada la seua presentació en l’Administració (veure guia
d’usuari). La signatura i registre de la taxa és el pas següent al pagament de
les taxes.

•

NOTA IMPORTANT: Quan indiques quin títol al·legues com a requisit del
valencià, has de saber que si indiques el títol de Mestre de Valencià aquest
no podrà ser baremat en la fase de mèrits. Així que consigna i presenta, si
és el cas, el títol de Capacitació del Valencià.

•

Si indiques que tens un nivell C2 valencià, per a poder realitzar les proves
prèvies de valencià de la Capacitació, tampoc podrà ser valorat aquest
nivell C2 en la fase de mèrits.

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
Suport i incidències que ofereix Conselleria d’Educació
• Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per
l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a trucades des de
fora d’Espanya)
• Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència
de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfons 902482481 o
963985300. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacto
• Altres problemes tècnics amb el tràmit d’inscripció: telèfon 961040504
• Dubtes sobre la convocatòria o com procedir amb la inscripció: telèfon
012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana).
• Ajuda presencial per a realitzar la inscripció al procediment: CEFIRES
territorials. Necessitat d’acudir amb certificat electrònic o registre previ
en el sistema Cl@ve.

CALENDARI ADMISSIÓ
•

Una vegada registrada correctament la sol·licitud de participació
telemàticament, primer es publiquen les llistes provisionals de persones
admeses i excloses. Disposarem de 10 dies hàbils per presentar
reclamacions i correccions d’errors per via telemàtica en la seu electrònica
de la Generalitat Valenciana, https://www.sede.gva.es, i en el següent
enllaç: http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones
• Després es publicaran les llistes definitives que inclouran a cada aspirant el
tribunal assignat i província de realització i en un annex el lloc on s’ubica
cada tribunal d’oposició.
• La publicació d’aquestes llistes es realitzarà al DOGV i els llistats
s’exposaran als taulers d’anuncis de les direccions territorials d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, així com en la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, https://www.ciece.gva.es.

REQUISITS TITULACIÓ PER A
OPOSITAR
CONSULTA LA GUIA STEPV: TITULACIONS EN OPOSICIONS
https://stepv.intersindical.org/guies/guia/C1181
⦿ COS DE MESTRES: Títol de Mestre o títol equivalent de Grau.
⦿ COS DE PROFESSORAT DE F.P.: Títol de Diplomat Universitari, Arquitecte
Tècnic, Enginyer Tècnic o Títol de Grau corresponent o altres títols
equivalent a efectes de docència.
⦿ COS MESTRES DE TALLER ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY: Títol de Diplomat
Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o Títol de Grau
corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
⦿ COS D’ENSENYAMENT SECUNDARI: Títol de Doctor, Enginyer, Arquitecte,
Llicenciat o Títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes
docència.

REQUISITS TITULACIÓ PER A
OPOSITAR
⦿ COS PROFESSORAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES: Títol de Doctor,
Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o títol de Grau corresponent, o altre títol
equivalent a efectes de docència.
⦿ COS DE PROFESSORAT D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES: Títol de Doctor,
Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o Títol de Grau corresponent o altres títols
equivalents a efectes docència.
⦿ COS PROFESSORAT ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY: Títol de Doctor, Llicenciat,
Enginyer, Arquitecte o títol de Grau corresponent, o altre títol equivalent a
efectes de docència.
⦿ COS CATEDRÀTICS/QUES DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES: Títol de Doctor,
Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o títol de Grau corresponent, o altre títol
equivalent a efectes de docència. I acreditar la formació i capacitat de tutela
en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics.

COM JUSTIFICAR EL REQUISIT DE TITULACIÓ
DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA
Requisit per a tots els cossos docents, excepte COS DE MESTRES, COS DE CATEDRÀTICS
DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, i Professorat d’Art Dramàtic i Dansa del Cos de
professorat de Música i Arts escèniques. Als Cossos de Mestre de Taller, Professorat
d’Arts Plàstiques i Disseny, Música i Arts Escèniques tampoc es demana fins que es
regule la formació específica.
•

Amb el Títol de Màster Universitari Oficial per a professorat d’ESO,
Batxiller, FP i Ensenyament d’Idiomes. (Art. 9, R.D. 1834/2008 – BOE
28/11/2008)
• Amb el Títol professional d’especialització didàctica i el Certificat de
Qualificació Pedagògica (CAP) obtingut abans de l’1 d’octubre de 2009.
(Disposició transitòria tercera, R.D. 1834/2008 – BOE 28/11/2008)
• Qui acredite abans del terme del curs 08/09 haver impartit docència
durant 2 cursos acadèmics complets o, si no, 12 mesos en períodes
continus o discontinus, en centres públics o privats d’ensenyament
reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments de la ESO,
Batxillerat, F.P. i ensenyaments de règim especial. (Disposició
transitòria quarta, R.D. 1834/2008 – BOE 28/11/2008)

COM JUSTIFICAR EL REQUISIT DE TITULACIÓ
DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA
•

•

Qui té titulació de Mestre/a, o Llicenciatura en pedagogia i psicopedagogia o
una llicenciatura o titulació equivalent que incloga formació pedagògica i
didàctica obtingut abans de l’1 d’octubre de 2009 (Disposició transitòria
vuitena de la LOE – BOE 16/05/2006) i (Disposició transitòria tercera R.D.
1834/2008 – BOE 28/11/2008)

Qui té alguna de les següents titulacions obtinguda abans de l’1 d’octubre de
2009: Títol Superior de Música de l’especialitat de Pedagogia del Llenguatge
Musical i l’Educació Musical, Títol Superior de Música de l’especialitat de
Pedagogia de les diferents especialitats instrumentals, Títol Superior de
Dansa de l’especialitat de Pedagogia de la Dansa. (Resolució de 27 de
novembre de 2018)
• Estar en possessió, des d’abans de l’1 d’octubre de 2009, d’una llicenciatura
o una titulació equivalent que incloga formació pedagògica i didàctica, la qual
s’acreditarà amb un certificat expedit per la universitat on haja obtingut el
títol on conste que ha superat un mínim de 60 crèdits relacionats amb
formació pedagògica i didàctica. (Resolució de 27 de novembre de 2018)

COM JUSTIFICAR EL REQUISIT DE TITULACIÓ
DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA
•

•

Per a qui té titulacions equivalents a efectes de docència haver impartit
docència 2 cursos acadèmics complets o dos cicles d’ensenyaments esportius
complets o 12 mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o
privats d’ensenyances reglades degudament autoritzats, en els nivells i
ensenyaments corresponents, abans de l’1 de setembre de 2014(Ordre
ECD/1058/2013 – BOE 12/06/2013)

Per a qui té titulacions equivalents a efectes de docència i no pot realitzar els
estudis de màster, pot obtindre la certificació oficial de la formació
pedagògica i didàctica que habilita per a l’exercici de la docència. (ORDRE
EDU/2645/2011 – BOE 5/10/2011)
• Per a qui té titulacions d’ensenyaments esportius, i fins a la data de
l’establiment del títol corresponent, haver impartit docència en 3 activitats
formatives en la corresponent modalitat esportiva o en el seu defecte 12
mesos en períodes continus o discontinus. (Disposició transitòria única
ORDRE EDU/2645/2011 – BOE 5/10/2011)

REQUISIT CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ
➢No tinc la capacitació en valencià, em puc presentar a les oposicions?
• Tots els llocs de treball docents (menys professorat especialista) están
catalogats lingüísticament en valencià, per tant és voluntat de Conselleria fer
complir aquest requisit per a poder opositar.
• Per aquelles persones que no la tinguen s’estableixen unes proves prèvies de
llengües (abans de l’inici de les proves oposició) per tal d’aconseguir la
Capacitació del Valencià per a qui tinga C1 Valencià, o també proves del C1 per
a qui no tinga res.
• Aprovar les proves prèvies de llengua per als que no tenen la Capacitació en
Valencià és necessari, per a poder realitzar les proves d’oposició.
• Enguany, com a NOVETAT, qui estiga fent curs Capacitació convocat per
Conselleria mitjançant R. 28 de desembre de 2018.

SISTEMA ACCÉS CONCURS-OPOSICIÓ
PART A

PART B

1. DESENVOLUPAMENT
D’UN TEMA TRIAT A
L’ATZAR ENTRE 3, 4 O 5
BOLES

1. PRESENTACIÓ D’UNA
PROGRAMACIÓ
DIDÀCTICA PER A UN
CURS ESCOLAR

FINS A 5 PUNTS
2. PRESENTACIÓ D’UNA
UNITAT DIDÀCTICA
TRIADA A L’ATZAR O
RELACIONADA AMB EL
TEMARI

2. RESPOSTA A UN CAS
PRÀCTIC RELACIONAT
AMB L’ESPECIALITAT
FINS A 5 PUNTS

CONCURS
BAREM DE MÈRITS
1. EXPERIÈNCIA DOCENT
PRÈVIA (7 PUNTS)
2. FORMACIÓ
ACADÈMICA
(5 PUNTS)
3. ALTRES MÈRITS
(2 PUNTS)
MÀXIM 10 PUNTS

FINS A 10 PUNTS
50%

50%

60%

OPOSICIÓ

40%

FASE D’OPOSICIÓ
Primera prova (examen teòric i pràctic)
• Part A: Desenvolupament per escrit, durant dues hores, d’un tema triat per
l’aspirant d’entre un nombre de temes extrets a l’atzar dels corresponents al
temari de l’especialitat.
✓Temaris fins a 25 temes (3 boles).
✓Temaris de 26 a 50 temes (4 boles)
✓Temaris de més de 50 temes (5 boles)
• NOVETAT 2019: Les proves es llegiran per part dels tribunals.
Temaris
• SegonsECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regules els temaris que han
de regir en els procediments d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats
en els cossos docents establits en la Llei Orgànica, de 3 de maig, d’Educació.
• Consulta la Guia Temaris vigents:
http://stepv.intersindical.org/guies/guia/C781

FASE D’OPOSICIÓ
• Part B: Realització d’un cas pràctic relacionat amb l’especialitat d’oposició.
NOVETAT: si les característiques d’aquesta prova ho permeten, els exercicis seran
llegits pels mateixos tribunals.
A l’annex III de la convocatòria d’oposicions s’especifiquen les característiques
dels casos pràctics de cadascuna de les especialitats. Consultar segons
especialitat.
ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY: Pel que fa a les oposicions d’Art i Disseny es manté
la prova pràctica (apartat 7.2.1.1 Part B : “...en el cas del cos de Professors d’Arts
Plàstiques i Disseny, la formació i capacitat de tutela en les investigacions
pròpies dels ensenyaments artístics superiors”) que STEPV va demanar retirar
de la convocatòria. Tal i com vàrem advertir a la mesa sectorial, els serveis
jurídics del sindicat estan estudiant el tema en considerar que no és exigible als
ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i que s’incompleix el Reial Decret
276/2007 d’ingrés a la funció pública docent.
Recordem que per formar part de la borsa de treball, en el cas de no tindre la titulació
específica amb atribució docent per l’especialitat d’oposició, és necessari aprovar amb un 5 la
primera prova oposició (Tema teòric + Cas pràctic). Recordeu haver fet entrega de la
programació didàctica dins del termini correspondent.

FASE D’OPOSICIÓ
Segona prova (Programació didàctica o guia docent)
• A l’Annex II s’especifiquen els elements mínims que ha de contindre.
En les especialitats corresponents als cossos de professors d’Ensenyament
Secundari, professors d’escoles oficials, professors de Música i Arts Escèniques i
professors de Formació Professional, consistirà en la presentació i defensa oral
d’una programació didàctica i l’exposició oral d’una unitat didàctica de la
programació presentada.
En el cas de les especialitats corresponents al cos de professors d’Arts Plàstiques
i Disseny, consistirà en la presentació i defensa oral d’una programació
didàctica o d’una guia docent, a triar per la persona aspirant, i en l’exposició
oral d’una unitat didàctica en el cas d’haver triat la programació, o d’un bloc
temàtic en el cas d’haver presentat una guia docent.

FASE D’OPOSICIÓ
Segona prova (Programació didàctica o guia docent)
Es disposarà d’un màxim d’una hora per a la defensa oral de la programació
didàctica o de la guia docent presentada i l’exposició oral de la unitat didàctica o
del bloc temàtic, iniciant la seua exposició amb la defensa de la programació
didàctica o de la guia docent, que no podrà excedir de trenta minuts, i a
continuació es realitzarà l’exposició de la unitat didàctica o del bloc temàtic. Una
vegada finalitzat el desenvolupament de la defensa i l’exposició, el tribunal
podrà plantejar a la persona aspirant les qüestions que estime oportunes en
relació amb el contingut d’aquelles.
Tots els exercicis de les especialitats corresponents a idiomes estrangers es
desenvoluparan en els respectius idiomes.

FASE D’OPOSICIÓ
A.1) Presentació i defensa d’una programació didàctica.
•

La programació didàctica farà referència al currículum vigent en el present curs escolar en
la Comunitat Valenciana d’una o diverses àrees, matèria, mòdul o assignatura relacionats
amb l’especialitat per la qual es participe. En l’annex II figuren els cadascun dels elements
que s’han d’especificar. Aquesta programació es correspondrà amb un curs escolar d’un
dels nivells o etapes educatives en el qual el professorat d’aquella especialitat tinga
atribuïda competència docent per a impartir-lo.

•

En el cas de les persones aspirants a l’ingrés en el cos de professors d’Ensenyament
Secundari, la programació didàctica podrà estar referida bé a l’etapa de l’Educació
Secundària Obligatòria, bé al Batxillerat o bé als cicles formatius de Formació Professional.

•

En el cas de les persones aspirants a l’ingrés en el cos de professors tècnics de Formació
Professional, la programació didàctica estarà referida als cicles formatius de Formació
Professional.

•

En el cas de les persones aspirants a l’ingrés en el cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes, la programació didàctica estarà referida a un curs acadèmic d’un dels diferents
nivells dels idiomes convocats.

•

En el cas de les persones aspirants a l’ingrés en el cos de professors de Música i Arts
Escèniques, la programació didàctica estarà referida als ensenyaments professionals de
l’especialitat convocada.

•

En el cas de les persones aspirants a l’ingrés en el cos de professors d’Arts Plàstiques i
Disseny, la programació estarà referida als cicles formatius corresponents als
ensenyaments artístics professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

FASE D’OPOSICIÓ
A.2) Presentació i defensa d’una guia docent
• La guia docent farà referència a una assignatura o càrrega lectiva del
currículum, així com a les ordres vigents en el present curs acadèmic per als
ensenyaments artístics superiors d’Arts Plàstiques i Disseny, depenent de
l’especialitat per la qual es participa, i per a qualsevol de les escoles
superiors de Disseny i Ceràmica de la Comunitat Valenciana.
• Estarà referida a qualsevol dels quatre cursos de les diferents especialitats
impartides en els citats centres. En l’annex II figuren els cadascun dels
elements que s’han d’especificar.
• Hi ha una correcció d’errades de l’annex II on s’indica que cal desenvolupar
un mínim de cinc blocs temàtics on es desenvoluparan els continguts de
l’assignatura i l’organització temporal del seu aprenentatge.

FASE D’OPOSICIÓ
NOVETAT: Procediment per a la presentació telemàtica de la programació
didàctica o de la guia docent
• La programació didàctica o la guia docent, que tindrà caràcter personal i
haurà de ser elaborada de forma individual per cada aspirant, haurà de
presentar-se telemàticament al tribunal de la següent forma:
• Les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les
excloses que hagen interposat recurs d’alçada pendent de resolució, hauran
de presentar telemàticament la programació didàctica o la guia docent,
l’elaboració de la qual s’ajustarà al que es disposa per a cada cos en l’annex
II, a partir de l’endemà a la publicació dels llistats definitius d’admesos i
exclosos i fins al 30 de juny de 2019.
• Les programacions didàctiques o les guies docents es presentaran de forma
telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana
(http://sede.gva.es), sent necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes
d’identificació o signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica.
El lliurament de les programacions didàctiques s’haurà d’efectuar en un únic
document amb format PDF que no supere els 20 MB.

FASE D’OPOSICIÓ
•

•

•

•

•

Una vegada que es presente la programació didàctica o la guia docent,
s’haurà d’imprimir el resguard, que serà el document que justifique aquest
lliurament.
En cas que es presentara més d’una programació didàctica o guia docent per
a una mateixa especialitat, serà vàlida i es tindrà en compte, únicament,
l’última presentada, en funció de la data i hora de lliurament registrat.
Finalitzat el termini indicat, la Direcció General de Centres i Personal Docent
publicarà en la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones) el
llistat de les persones que hagen presentat les programacions didàctiques o
les guies docents.
Els òrgans de selecció no tindran accés als continguts de les programacions
didàctiques o de les guies docents fins al cap de la qualificació definitiva de la
primera prova.
Les persones que no hagueren presentat la programació didàctica o la guia
docent en el termini establit, s’entendrà que renuncien a continuar el procés
selectiu i perdran tots els drets derivats d’aquest.

FASE D’OPOSICIÓ
•

En el moment de la defensa, les persones aspirants podran utilitzar un
exemplar de la programació o de la guia aportada per elles mateixes, que
haurà de ser la mateixa que figura en la seu electrònica, podent utilitzar el
material que considere oportú.
• NOVETAT: La utilització de material estarà supeditada al fet que la comissió
de selecció valore que amb això no es posa en perill ni la discrecionalitat ni
la imparcialitat del procés. Així mateix podran utilitzar un guió que no
excedirà d’un foli i que s’entregarà al tribunal a la seua finalització.
• En cas que el tribunal detecte que la programació didàctica o la guia docent
no compleix amb el requisit d’elaboració pròpia, prèvia audiència a
l’interessat, la puntuació que s’atorgarà en la part A de la segona prova serà
de 0 punts. Les Comissions de selecció determinaran les penalitzacions que
hagen d’aplicar-se a la programació didàctica o la guia docent que no s’ajuste
a allò que estableix l’annex II d’aquesta ordre, indicant-ho en els criteris
d’avaluació d’acord amb el que es preveu en la base 6.3 d’aquesta ordre.

FASE D’OPOSICIÓ
B) Preparació i exposició d’una unitat didàctica o d’un bloc temàtic.
• La preparació i exposició oral davant el tribunal d’una unitat didàctica o d’un
bloc temàtic, podrà estar relacionada amb la programació didàctica o la guia
docent presentada, o podrà estar elaborada a partir del temari oficial de
l’especialitat. En el primer cas, la persona aspirant triarà el contingut de la
unitat didàctica o del bloc temàtic de tres extretes a l’atzar per ella mateixa
de la seua pròpia programació o guia. En el segon cas, triarà el contingut de
la unitat didàctica o del bloc temàtic d’un tema de tres extrets a l’atzar per
ella mateixa, del temari oficial de l’especialitat.
• En l’elaboració de la unitat didàctica hauran de concretar-se els elements
indicats en l’annex II.
• En les especialitats de Formació Professional Inicial, tant del cos
d’Ensenyament Secundari com del cos de professors tècnics de Formació
Professional, la unitat didàctica podrà referir-se a unitats de treball, havent
de relacionar-se amb els criteris de realització associats a les corresponents
unitats de competències pròpies del perfil professional de què es tracte. Així
mateix, en les especialitats d’Orientació Educativa i Serveis a la Comunitat, es
podrà optar per desenvolupar un programa d’intervenció en un centre
escolar o en un equip d’orientació educativa i psicopedagògica.

FASE D’OPOSICIÓ
•

La persona aspirant disposarà d’una hora per a la preparació de la unitat
didàctica o el bloc temàtic, podent utilitzar el material que considere
oportú. Per a la seua exposició, que serà pública, podrà utilitzar un exemplar
de la unitat didàctica o del bloc temàtic i el material auxiliar que considere
adequat, que haurà d’aportar ella mateixa, així com un guió o equivalent
que no excedirà d’un foli i que s’entregarà al tribunal al final d’aquella.
• NOVETAT: La utilització de material estarà supeditada al fet que la comissió
de selecció valore que amb això no es posa en perill ni la discrecionalitat ni la
imparcialitat del procés.

FASE D’OPOSICIÓ
•
•

Característiques comunes de la programació didàctica a presentar

La programació didàctica tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada de
forma individual per la persona aspirant, i tindre una extensió màxima de 60
pàgines, en format DIN-A4, escrita a doble espai, amb lletra "Arial" (no
s’admetrà cap altra tipologia diferent d’Arial) i amb un cos de lletra de 12
punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d’identificació de la
persona aspirant, el cos i l’especialitat per la qual es presenta. Aquesta
portada, així com l’índex i els annexos, no es comptabilitzaran en les 60
pàgines. La programació didàctica no contindrà hipervincles. Els annexos no
podran superar les 15 pàgines.
• En el cas d’utilitzar taules o gràfics l’interlineat podrà ser senzill.
• La presentació de la programació didàctica es realitzarà de forma
telemàtica, en un únic document, format PDF, que no superarà els 20 MB».

FASE D’OPOSICIÓ
•
•

Característiques comunes de la guia docent a presentar

La guia didàctica tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada
• de forma individual per la persona aspirant, i tindre una extensió màxima de
20 pàgines, en format DIN-A4, escrita a doble espai, amb lletra "Arial" (no
s’admetrà cap altra tipologia diferent d’Arial) i amb un cos de lletra de 12
punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d’identificació de la
persona aspirant, el cos i l’especialitat per la qual es presenta. Aquesta
portada, així com l’índex i els annexos, no es comptabilitzaran en les 20
pàgines. La guia docent no contindrà hipervincles. Els annexos no podran
superar les 10 pàgines.
• En el cas d’utilitzar taules o gràfics l’interlineat podrà ser senzill.
• La presentació de la guia docent es realitzarà de forma telemàtica, en un
únic document, format PDF, que no superarà els 20 MB».

FASE D’OPOSICIÓ
•

La programació tindrà caràcter personal i haurà de ser elaborada de
manera individual per cada aspirant.

•

NO ÉS REQUISIT però es pot valorar la possibilitat de registrar la
programació didàctica com a propietat intel·lectual pròpia i en cas de
que un tribunal dubte de l'autoria d'aquesta poder justificar-ho.
Inclús hi ha personal opositor que en la mateixa entrega programació
indica a la portada que s'ha fet aquest tràmit.
http://www.ceice.gva.es/ca/web/deposito-legal-propiedadintelectual/inicio

CURRÍCULO VIGENT PER AL PRESENT CURS ESCOLAR 2018/19
CONTEXT LEGAL PER A LES PROGRAMACIONS
LOE/LOMCE segons calendari d’implantació i publicació de curriculums

ETAPA EDUCATIVA
EDUCACIÓ INFANTIL (1er cicle)
LOE
EDUCACIÓ INFANTIL (2n cicle)
LOE
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
LOMQE
E.S.O. LOMQE
BATXILLERAT LOMQE

E.O.I.
LOE - LOMQE

F.P.
LOGSE/LOE segons títols

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

CURRÍCULO
D. 37/2008, de 28 de març (DOGV 3/04/08)
D. 38/2008, de 28 de març (DOGV 3/04/08)
D. 108/2014, de 4 de juliol (DOCV 07/07/14) modificat pel
D.136/2015, de 4 de setembre (DOGV 09/09/15) i pel D. 88/2017,
de 7 de juliol (DOGV 14/07/17)
D. 87/2015, de 5 de juny DOCV 10/06/15) modificat pel D. 51/2018,
de 27 d’abril (DOGV 30/04/18)
R.D. 1041/2017, de 22 de desembre (BOE 23/12/17)
R. 4 de juliol de 2018 “Instruccions ordenació acadèmica i
organització EOI curs 18/19”
Nivell Bàsic A1 annex 2, Nivell Bàsic A2 annex 3 (DOGV 6/07/18)
D. 155/2007, de 21 de setembre de 2007 (DOGV 24/09/2007)
D. 119/2008, de 5 de setembre (DOCV 17/09/08)
D. 138/2014, de 29 d’agost (DOGV 01/09/2014)
** Quan no contradiguen les normes anteriors**
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, FORMACIÓ
PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR:
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1
ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY,
ENSENYAMENTS ESPORTIUS I ENSENYAMENTS DE MÚSICA I
DANSA:
http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/inicio

QUALIFICACIÓ DE LES PROVES DE LA FASE
D’OPOSICIÓ
• La nota global de la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les dues
proves.
Primera prova: Es valora de 0 a 10 punts. Cada part es valora de 0 a 5 punts. La
nota mínima en cada part per a poder continuar és 1’25 sobre 5. La suma de les
dues notes ha de ser superior a 5 per poder continuar.
Arts Plàstiques i Disseny: el tema teòric puntua sobre 4 I el cas pràctic sobre 6.
Has de traure minim un 1 o/o 1’5 respectivament en cada prova per a que et
faça mitjana per aconseguir un 5.
• Les persones que no hagen realitzat les dues parts de què consta la primera
prova seran qualificades com a no presentades.
Segona prova: Es valora de 0 a 10 punts. La nota mínima per a continuar és 5.
• Una vegada acabada cadascuna de les dues proves, els tribunals publicaran els
llistats de notes en els taulers d’anuncis del centre. Si no superem la primera
prova, no podrem realitzar la segona.
• Per a calcular la nota de totes les proves i parts, es calcularà la mitjana
aritmètica de les qualificacions dels i les membres del tribunal que no tinguen
una diferència de 3 punts o més punts.

PRESENTACIÓ AL·LEGACIONS A LES PROVES
Regulat termini per poder presentar al·legacions tant als resultats de la
primera prova com de la segona prova
•

NOVETAT: Publicades les llistes provisionals, les persones aspirants
podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent des
de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la seua publicació.
• Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la
publicació de les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes
provisionals.
• Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la
modificació, si escau, de les puntuacions, mitjançant la publicació del llistat
definitiu.

FASE DE CONCURS
➢ Com i quan presente els mèrits?
• Per a la valoració dels mèrits, les persones que superen la fase d’oposició,
presentaran davant el corresponent tribunal, en una única crida, que
serà l’endemà hàbil al de la publicació de la qualificació definitiva de la fase
d’oposició, ordenats segons els tres blocs que conformen el barem de
l’annex I d’aquesta convocatòria, adjuntant una declaració de mèrits segons
el model que figurarà en la web de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport (http://www.ceice. gva.es/va/web/rrhheducacion/oposiciones).
• NOVETAT: L’assignació de la puntuació que corresponga a les persones
aspirants en aquesta fase, segons el barem recollit en l’annex I, es portarà a
efecte per la comissió de baremació.

FASE DE CONCURS
➢ Com i quan presente els mèrits?
• Cal presentar tant l’original com la fotocòpia dels certificats, títols, etc., per
tal que el tribunal en certifique l’autenticitat. No es podran aconseguir més
de 10 punts en la valoració dels mèrits.
• L’acte de lliurament d’aquests documents té caràcter personal, per la qual
cosa no podran admetre’s acreditacions ni poders de representació
• Els tribunals publicaran en els taulers d’anuncis del centre la puntuació
aconseguida.

FASE DE CONCURS
➢Fins a quan em puntuen els mèrits?
• Fins el dia anterior a l’inici de l’oposició, es a dir, fins 25 de juny de 2019.
• La Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i
seminaris, puntuen des de l’obtenció del títol al·legat per al seu ingrés en el
cos tal i com s’indica a les notes finals del barem de mèrits i tal i com es regula a
l’ORDE 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i
Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el
disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives (art. 27.3).

FASE DE CONCURS
➢ Puc reclamar la puntuació de mèrits?
•

Davant la publicació provisional de la fase de concurs, les persones
interessades podran presentar les al·legacions que estimen oportunes,
mitjançant escrit dirigit a la comissió de baremació(NOVETAT) i seran
recollides pel tribunal corresponent en la seua seu d’actuació des de les
09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la seua publicació.
• Una vegada estimades o desestimades les al·legacions, les comissions de
baremació faran públics els resultats de la baremació definitiva dels mèrits.
Aquesta publicació es durà a terme en els taulers d’anuncis dels llocs
d’actuació dels corresponents tribunals.

FASE DE CONCURS
➢ Puc reclamar la puntuació de mèrits?
•

Contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones interessades
podran interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres i
Personal Docent en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la ser
publicada en els taulers d’anuncis, d’acord amb el que preveuen els articles
112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions, a través de la seu electrònica de
la Generalitat Valenciana, a la qual es podrà accedir a través del següent
enllaç:
• http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones
• La documentació presentada no serà retornada a les persones que hagen
participat, quedant al poder de l’administració convocant, sense perjudici del
que disposa l’article 13 de la Llei 39/2015.

CRIDES I ORDRE D’ACTUACIÓ DE LES PERSONES
ASPIRANTS
➢ Com es realitzen les crides a les persones opositores?
• Les persones aspirants seran convocades per a les seues actuacions davant dels
tribunals en una única crida. A aquests efectes, en la convocatòria a una crida
única, tant individual com col·lectiva, hauran de presentar-se davant del
tribunal en l’hora i data fixades en les crides, i seran excloses del procediment
selectiu les que no hi compareguen o no es presenten a l’hora exacta de la
crida. En el cas d’actuacions individuals, les persones aspirants seran
convocades en dues crides diàries, si escau (matí i vesprada).
• Una vegada començades les actuacions davant el tribunal, les successives crides
s’hauran de fer públiques pels tribunals als locals on s’estiguen celebrant les
proves amb catorze hores, almenys, d’antelació respecte del començament
d’aquestes.

CRIDES I ORDRE D’ACTUACIÓ DE LES PERSONES
ASPIRANTS
➢ Quin és l’ordre d’actuació de les persones opositores?
• L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà alfabèticament per la
primera persona el primer cognom de la qual comence per la lletra que dispose
la resolució de la conselleria competent en matèria de funció pública, que
determine la lletra per a fixar l’ordre d’actuació de les persones aspirants a
totes les proves selectives que se celebren durant l’any 2019.
• Resultat del sorteig: lletra «F». (DOGV 28/01/2019)

CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Les comissions de selecció faran públics els criteris d’avaluació de les diferents
parts de la prova de la fase d’oposició als taulers d’anuncis on es celebre el
procés selectiu, així com en el web de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, http://www.ceice.gva.es, abans de l’inici de les proves.
• Són les comissions de selecció les encarregades en determinar els criteris
d’avaluació de les diferents parts de la prova de la fase d’oposició, coordinaran
l’elaboració de la prova pràctica i determinaran els criteris d’actuació dels
tribunals. A més, s’encarregaran de resoldre els dubtes que es plantegen al llarg
del procés de concurs-oposició.

PUNTUACIÓ GLOBAL
• Per a l’obtenció de la puntuació global, els tribunals ponderaran en un 60 % la puntuació
obtinguda en la fase d’oposició i en un 40 % la puntuació obtinguda en la fase de
concurs. La puntuació global resultarà de la suma d’ambdues fases una vegada
realitzades les ponderacions esmentades.
• Es publicarà la llista de persones aspirants seleccionades que s’elevarà a la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que la publicarà en la pàgina web de la
Conselleria, http://www.ceice.gva.es
• S’establirà un termini de tres dies per a la presentació de reclamacions i correccions de
possibles errors materials, de fet o aritmètics, a través de la seu electrònica de la
Generalitat Valenciana.
➢ Puc recórrer els resultats finals?
• Es pot interposar recurs d’alçada davant el director general de Personal i Centres
Docents en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació
de la llista als taulers d’anuncis corresponents, de conformitat amb el que es disposa en
els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions, a través de la seu electrònica,
htpps://sede.gva.e , a més del següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhheducacion/oposiciones.

PUNTUACIÓ GLOBAL

SUPERACIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ
• Resultaran seleccionades per a passar a la fase de pràctiques aquelles persones
aspirants que, una vegada ordenades segons la puntuació global de les fases
d’oposició i concurs, tinguen un nombre d’ordre igual o menor al nombre de
places assignades al seu tribunal, segons la convocatòria oposicions 2019.
• Si has aprovat i figures com a seleccionat/da en els llistats d’aspirants, felicitats:
ja ets funcionari/ària en pràctiques. Tens un mes a comptar des de l’endemà
de la publicació de les llistes de seleccionats per a presentar la documentació
requerida en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana,
https://sede.gva.es
➢Què he de fer si aprove per diferents administracions educatives?
• El termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de
les llistes de persones seleccionades hauran d’optar per una d’aquelles,
renunciant a tots els drets que puguen correspondre’ls per la seua participació
en les restants. Si no realitza aquesta opció, l’acceptació del primer
nomenament com a funcionari o funcionària en pràctiques es correspondrà
com a renúncia tàcita a les restants.

INCORPORACIÓ A LES BORSES DE TREBALL
• Actualment està vigent de nou l’Acord de Professorat Interí de 2010, després de
la sentència guanyada per STEPV en juny del 2015 que invalidava l’acord de
rebaremació de 2013.
• El professorat interí que actualment forma part de les borses de treball NO
està obligat a participar en les oposicions. Si decideix participar, continuarà en
el mateix lloc de la borsa de treball, independentment del resultat en la fase
d’oposició en cas de no superar el procés selectiu.
• El professorat sense serveis prestats que forma part de les borses de treball
per oposicions anteriors, NO té lloc consolidat a la borsa de treball com a
professorat interí.
• Aquell docent interí que oposita per una especialitat diferent a la que estiga en
borsa de treball i no trau plaça, optarà a poder incorporar-se a eixa borsa de
treball.

INCORPORACIÓ A LES BORSES DE TREBALL
Quines persones tenen dret a entrar en la borsa de treball de l’especialitat a la
qual es presenten?
• Totes les persones participants en el procediment selectiu que no siguen
seleccionades tenen dret a poder entrar en la borsa de l’especialitat a la qual
es presenten sempre i quan complisquen els següents requisits en funció de
la titulació que presenten:
• Les persones que tenen una titulació amb atribució docent directa a
l’especialitat a la qual es presenten han de realitzat les dues parts de què
consta la primera prova de la fase oposició (tema i supòsit pràctic), tot i que
no superen cap de les proves. Per exemple, una persona amb el grau o la
llicenciatura de Matemàtiques que es presente a l’especialitat de
matemàtiques del cos de secundària té una titulació amb atribució docent
directa.
• Les persones que no tenen una titulació amb atribució docent directa a
l’especialitat a la qual es presenten han de superar les dues parts de què
consta la primera prova de la fase oposició (tema i supòsit pràctic). Per
exemple, una persona amb un grau o la llicenciatura en Història que es
presente a l’especialitat de Llengua i literatura valenciana.

INCORPORACIÓ A LES BORSES DE TREBALL
Com puc saber si la meua titulació té atribució docent directa a l’especialitat per la qual
oposite?
•

L’article 14 de la convocatòria diu: «Les persones que no hagen superat almenys la
primera prova (parts A i B) de la fase d’oposició hauran d’acreditar la seua idoneïtat per a
poder accedir a formar part de les citades llistes mitjançant l’acreditació de posseir els
títols específics requerits en les corresponents bosses extraordinàries».

•

Per a poder consultar aquest títols hem de fer un conjunt de passes. Per exemple, si em
presente a l’especialitat de Filosofia del cos de secundària he de fer les següents passes:

•

Entrar en la web de la Conselleria d’Educació en l’apartat de borses de treball.

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/bolsas
•

Entrar en les borses del cos de secundària.

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/cuerpo-de-secundaria
•

Una volta dins, buscar la borsa de filosofia (si hi hagueren diverses borses hem d’anar a la
més recent).

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/filosofia

INCORPORACIÓ A LES BORSES DE TREBALL
Com puc saber si la meua titulació té atribució docent directa a l’especialitat per la qual
oposite?
•

Dins de la borsa de filosofia hem d’anar a la Convocatòria i buscar on
apareixen les titulacions que ens deixaven presentar-nos a la borsa (en
ocasions podem trobar que hi ha diverses convocatòries ja que s’han afegit
més titulacions).
• http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/filosofia
• STEPV ha demanat que es publique en la seua pàgina web de la Conselleria
d’Educació un llistat amb la relació de les especialitats que es convoquen i les
titulacions que tenen atribució docent directa amb aquestes especialitats.
Conselleria s’ha compromés a fer públic eixe llistat però a dia d’avui, encara
no ho ha fet.

INCORPORACIÓ A LES BORSES DE TREBALL
➢ I si no forma part de les borses de treball, com m’hi incorpore?
• Totes les persones que no formen part de les borses i no superen el procés
entren a formar part de les borses de treball per l’especialitat de l’oposició
ordenades segons nota i nombre de proves superades. Qui no supere
almenys la primera prova (Part A i B), per a exercir llocs en règim
d’interinitat, haurà d’acreditar els títols específics que tinguen atribució
docent per l’especialitat.
• A aquest efecte, els qui no hagen realitzat les dues parts de què consta la
primera prova, i per això hagen sigut qualificats com no presentats a la
primera prova oposicions, es considerarà que no han participat en els
procediments selectius.
• En tot cas, aquestes persones es comprometen a justificar que es troben en
possessió dels requisits generals i específics per a l’ocupació del lloc pel qual
s’han presentat al procediment selectiu en el moment en què, per a això,
siguen requerides per l’Administració.

INCORPORACIÓ A LES BORSES DE TREBALL
➢ I si no forma part de les borses de treball, com m’hi incorpore?
IMPORTANT: Les persones que no hagueren presentat la programació
didàctica o la guia docent en el termini establit, s’entendrà que renuncien a
continu- ar el procés selectiu i perdran tots els drets derivats d’aquest. ART.
7.2.1.2 b).

BAREM DE MÈRITS
• A l’annex I figura el barem per a la valoració de mèrits que està
dividit en tres apartats:
• Experiència docent prèvia (màxim de 7 punts)
•

Formació acadèmica i permanent (màxim de 5 punts)

•

Altres mèrits (màxim de 2 punts)

• Els dos primers estan fixats pel Ministeri d’Educació i el tercer el fixa
la Conselleria d’Educació.
• La puntuació màxima és de 10 punts.
Barem de mèrits per als Cossos docents de professorat d’Ensenyament
Secundari, FP, EOI i Música i Arts Escèniques
Barem de mèrits per al Cos de Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny

BAREM DE MÈRITS
CONSIDERACIONS IMPORTANTS A TINDRE EN COMPTE:
• 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 oficial 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.

REIVINDICACIONS DE STEPV
• STEPV qüestiona l’actual sistema de concurs oposició per a ingressar en la
funció pública docent, perquè és subjectiu i no garanteix l’estabilitat del
professorat interí que actualment hi treballa. No té massa sentit que el
professorat interí que demostra dia a dia la seua professionalitat i competència
com a docent, haja de competir amb qui legítimament aspira a incorporar-se al
sistema educatiu.
• Per això, STEPV ha defensat històricament altres vies d’accés a la funció docent,
com és l’accés diferenciat, que ha estat assumit i defensat per l’actual Conseller
d’Educació en les negociacions amb el Ministeri d’Educació. L’accés diferenciat
dóna opció a treballar com a funcionari de carrera tant als treballadors i
treballadores interins que ja estan al sistema en actiu com a totes les persones
que des de fora del sistema volen dedicar-se a l’ensenyament, i evita haver de
competir entre ells ja que tenen condicionants molts diferents.

REIVINDICACIONS DE STEPV
• I mentre no s’implante aquesta proposta, STEPV sempre ha condicionat les
ofertes públiques de treball a l’estabilitat pròpia del professorat interí que
actualment treballa al sistema, especialment en contextos d’oposicions
massives com l’actual, en què ha més ha exigit al Ministeri d’Educació
l’activació de processos de consolidació al personal que ja hi treballa, com es fa
en altres àmbits de la funció pública.
Entre les propostes de millora que STEPV ha demanat a Conselleria i que encara
no han sigut acceptades destaquem:
STEPV demana que per situacions diverses sobrevingudes l’opositor/a
(trencament de braç, hospitalització, migranyes,...) puga tindre flexibilitat a
l’hora de realitzar les proves (canvi de dia) i les adaptacions pertinents
(realització proves orals, etc.)

REIVINDICACIONS DE STEPV
• STEPV exigeix que s’implementen procediments telemàtics per a seguir les
diferents comunicacions del tribunal adreçades als aspirants, per tal d’evitar
pèrdua de temps al personal aspirant que s’ha de desplaçar al centre d’actuació
de cada tribunal i poder saber d’una forma més còmoda les properes
convocatòries a actes, els resultats de les proves, etc.
• STEPV demana no fer el repartiment de places per tribunal perquè aquesta
experiència ja s’ha realitzat al País Valencià i els resultats van resultar més
negatius que positius per a l’opositor/a. Entre altres aspectes, hi va haver una
disminució exponencial de les persones opositores que superen la primera
prova; donar el poder als i a les membres del tribunal d’assignar a persones
concretes places pot comportar situacions de perversió del sistema poc
controlables per a l’Administració i/o poc just com es fa l’assignació definitiva
de places per tribunal. Encara no s’ha determinat com resoldre en cas d’empat
després d’haver recursos interposats per persones afectades per aquesta
situació.

REIVINDICACIONS DE STEPV
• STEPV demana que es reduïsca la ràtio de cada tribunal a un màxim 50 persones
perquè l’opositor/a puga realitzar les proves adequadament i el tribunal poder fer
l’avaluació en millors condicions.
• STEPV demana que es valoraren els coneixements en llengua estrangera
independentment de l’especialitat per la qual oposita l’aspirant. I que la puntuació
de la Capacitació en Llengües Estrangeres es done d’ofici a tot el professorat de
l’especialitat de llengua estrangera als quals no se’ls requerix ni expedix segons
Disposició Addicional segona O.17/2013.
• STEPV demana deslligar les borses de treball de les oposicions. Aquestes haurien
d’estar permanentment obertes perquè qualsevol persona una vegada que
reunisca tots els requisits accés a la funció docent puga incorporar-se a les llistes.
• STEPV demana que es negocie la millora de les plantilles en tots els cossos docents
per tal de revertir les retallades i així poder tindre plantilles estables amb places de
catàleg als centres educatius.
• STEPV demana que la formació del professorat es puntue directament del

nostre compte de formació.

REIVINDICACIONS DE STEPV
•

STEPV demana que es publiquen els criteris d’avaluació el més aviat possible,
així com les rúbriques d’avaluació i altres instruments que fan gastar els i les
membres dels tribunals.
• STEPV demana que es publique en la pàgina web de la Conselleria d’Educació
un llistat amb la relació de les especialitats que es convoquen i les titulacions
que tenen atribució docent directa amb aquestes especialitats, per tal de
conèixer les implicacions per formar part de les borses de treball
corresponents.

INFORMACIÓ ACTUALITZADA DEL DIFERENTS FORMES D’ACCEDIR A LA
FUNCIÓ DOCENT
www.intersindical.org/stepv
INFORMACIÓ DE L’OFERTA FORMATIVA DE L’ESFMB
www.escolasindical.org
CONSULTES AL SINDICAT
stepv@intersindical.org
GUIA OPOSICIONS 2019: SECUNDÀRIA I RESTA DE COSSOS DOCENTS
GUIA TITULACIONS OPOSICIONS 2019
GUIA CÀTEDRES DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 2019

