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• 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

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/2019/03/04/pdf/2019_2089.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/29/pdf/2019_3142.pdf


SUPERACIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ
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/des per 
a presentar la documentació que a continuació s’indica en la seu electrònica de la Generalitat 
Valenciana, https://sede.gva.es

a) Còpia digital del document nacional d’identitat (DNI), llevat que expressen la seua 
autorització perquè les seues dades siguen consultades per l’òrgan convocant.

En el cas dels qui no posseïsquen la nacionalitat espanyola, còpia autèntica bé del passaport o 
bé del document d’identitat del país d’origen, juntament amb la seua traducció jurada si està 
redactat en un idioma diferent dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i 
acompanyat del NIE, si escau.

b) Còpia digital del títol al·legat, excepte si expressen la seua autorització perquè aquesta dada 
siga consultada per l’òrgan convocant. A falta del títol, certificació supletòria provisional, 
expedida per la universitat de conformitat amb allò que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5 
d’agost, amb una antiguitat màxima d’un any des de la data d’emissió de la certificació.

En el cas que la data del títol o de la certificació provisional siga posterior al dia en què va 
expirar el termini de presentació de sol·licituds fixat en la convocatòria, haurà de fer-se constar 
la data de finalització dels estudis.

Si el títol al·legat s’ha obtingut a l’estranger, s’haurà de presentar, a més de la còpia del títol 
amb la seua traducció realitzada per intèrpret jurat, l’homologació corresponent al títol, 
d’acord amb el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre o, si escau, la credencial de 
reconeixement professional previst en la normativa comunitària per als ciutadans de la Unió 
Europea.



SUPERACIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ

c) Còpia digital del certificat o títol que acredite la possessió de la formació 
pedagògica i didàctica, o si escau, del títol que acredite l’exempció d’aquest 
requisit, conforme al que estableixen les bases específiques per a cada cos 
docent, llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen 
consultades per l’òrgan convocant.

Conforme a aquest apartat, quan s’al·legue en substitució d’aquesta formació, 
docència efectiva, s’acreditarà, si es tracta d’un centre públic, mitjançant full de 
serveis personal i, si es tracta d’un centre privat, amb certificació del director o 
de la directora del centre amb el vistiplau de la Inspecció Educativa.

d) Còpia digital del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o 
del Diploma de Mestre de Valencià, segons s’haja al·legat en la sol·licitud de 
participació.

e) La persona que haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat 
funcional haurà de presentar certificat original dels òrgans competents 
acreditatius de la compatibilitat amb l’exercici de les funcions corresponents al 
cos docent i a l’especialitat per la qual ha sigut seleccionada.



SUPERACIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ

f) Còpia digital del Certificat mèdic que ha emés un professional col·legiat i que 
pertany a l’especialitat de Metge de Família, que indique amb claredat que la 
persona aspirant no pateix cap malaltia, ni està afectada per limitació física o 
psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al 
cos i especialitat per la qual ha sigut l’apartat e. Aquest document en cap cas 
podrà ser substituït per la còpia de l’historial mèdic del pacient.

g) Certificat de no haver sigut condemnat o condemnada per sentencia ferma 
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb el que 
s’ha exigit en l’article 13.5 de la Llei orgánica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei
d’enjudiciament civil, excepte si expressen la seua autorització perquè siguen
consultats o recaptats les dades corresponents.

Les persones aspirants d’origen estranger o que tingueren doble nacionalitat, 
deuran a més, aportar certificació que acredite l’absència de condemnes penals 
al seu país d’origen o del qual és nacional, respecte dels delictes contra la 
llibertat i indemnitat sexuals.

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/va/tramites/certificado-
registro-central

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/va/tramites/certificado-registro-central


SUPERACIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ
A més, hauran d’assenyalar en la casella corresponent:

 Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat, per mitjà 
d’expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o dels òrgans 
constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en 
inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per 
resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir 
funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual 
haguera sigut separat o inhabilitat.

 En el cas de ser nacional d’un altre estat, la declaració jurada o promesa de no 
trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció 
disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en aquests termes, 
l’accés a l’ocupació pública.

•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.



PETICIÓ TELEMÀTICA DE CENTRES

 Podem presentar totes les instàncies que vulguem, només serà vàlida la 

darrera presentada. Recomanem registrar una, per evitar problemes a 

última hora.

 Podem realitzar un màxim de 300 peticions. Es pot demanar a centre i/o 

localitat.

 Hem de consignar l’ordre de les 3 províncies en cas d’adjudicació d’ofici. 

Per evitar que ens adjudiquen d’ofici hem de demanar el màxim de 

peticions posible per tindre més opcions de que ens adjudiquen un lloc 

sol·licitat.

 L’adjudicació d’ofici per províncies es fa per ordre en què apareixen els 

codis al DOGV.

 A la nostra web, a l’espai de l’afiliació, podreu trobar un Mapa que us pot 

ajudar a ordenar les localitats.

 L’aplicació De casa al col.le també ens pot ajudar a ordenar els centres.

http://stepv.intersindical.org/espai/arees
http://decasaalcole.com/


PRESENTACIÓ DE LA INSTÀNCIA TELEMÀTICA

ACCÉS A LA PETICIÓ TELEMÀTICA:

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria-y-peticion-
telematica4

Termini: 30 de juliol (per la vesprada) fins 31 de juliol a les 
19h, segons anunci publicat en el web de Conselleria.

(Falta concretar hora d’inici).

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria-y-peticion-telematica4


PRESENTACIÓ DE LA INSTÀNCIA TELEMÀTICA

Suport tècnic i incidències facilitat per Conselleria d’Educació:

Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, 
pot escriure un correu electrònic a l'adreça següent: provision_edu@gva.es

•És important llegir tota la informació que trobarem a web de Conselleria. Allí 
s’explica com fer la petició telemàtica, quina documentació s’ha d’entregar 
una vegada sigues adjudicat…

•Telèfons de contacte per resoldre dubtes:

961970855

961970656

961970664

961970660

961970661

mailto:provision_edu@gva.es
http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/funcionarios-de-carrera-y-en-practicas


NOMENAMENT PROFESSORAT FUNCIONARI
EN PRÀCTIQUES

 Al mes de setembre ix publicat al DOGV el llistat de persones nomenades 

funcionàries en  pràctiques  de cada cos seleccionades en el marc del 

procediment selectiu.

 Amb nomenament administratiu i econòmic des de l’1 de setembre de 

2019 fins al 31 d’agost 2020. En canvi, la fase de pràctiques té una 

durada de 6 mesos (aproximadament fins 15 de març) amb 

excepcionalitats en casos de maternitat/paternitat.

 Al llarg d’aquest període no es cobren complements (triennis/sexennis).

STEPV té encetada una campanya per a exigir i poder aconseguir 

aquest reconeixement que encara no es fa efectiu.



COM ES REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES

Informacions segons la darrera convocatoria que regula fase de pràctiques:

- Cap al mes d’octubre, es publica la resolució que regula la fase de 
pràctiques. En eixe moment, STEPV convocarà assemblees informatives 
específiques.

UN AVANÇ SOBRE AQUESTA FASE:

- A cada DT es constituirà  una comissió qualificadora que coordinarà les 
activitats d’inserció en el centre i les activitats de formació que hauran de 
realitzar les persones candidates, designaran les persones tutores i avaluaran 
les persones aspirants al final del procés, i resoldran, si és el cas, els dubtes 
que es plantegen en l’aplicació del que disposa la present resolució.

- Cada persona funcionària en pràctiques tindrà assignada una persona que 
tutoritzarà les seues practiques des del centre.



ACTIVITATS DURANT LA FASE DE PRÀCTIQUES

1. Activitats d’inserció en el centre que consistiran en l’exercici d’activitats 
tutelades per les persones tutores en relació amb la programació didàctica i 
l’avaluació de l’alumnat, així com la informació sobre el funcionament dels 
òrgans de govern, participació i coordinació del centre, amb especial atenció a la 
tutoria de l’alumnat i la gestió de l’aula.

2. Les activitats de formació consistiran en la realització de:

a) Un curs específic de 30 hores convocat pel Servei de Formació del 
Professorat o pels CEFIRE (centres de formació, innovació i recursos 
educatius)

b) Un mòdul a distància de prevenció de riscos laborals de 15 hores de duració, 
el qual es realitzarà per a complir el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals

3. En finalitzar les pràctiques, caldrà entregar una memòria.



DURACIÓ DE LES PRÀCTIQUES.
AMPLIACIÓ I PRÒRROGA

 Cal prestar serveis efectius durant un període mínim de sis mesos. (3 
mesos en cas de maternitat). STEPV realitzarà assemblees específiques 
per explicar la situació de la fase de practiques combinada amb la 
maternitat i les diferents possibilitats per a superar aquesta fase.

 Es pot demanar a la comissió avaluadora una ampliació del termini, per 
causa degudament justificada, pel temps necessari per a completar els 
sis mesos exigits, dins del mateix curs escolar.

 Si amb l’ampliació no fora suficient per completar els sis mesos, es pot 
sol·licitar una pròrroga que s’ha d’aprobar per part de la comissió 
avaluadora i fer les pràctiques el següent curs. Aquesta opció només és 
posible per causa major justificada.



CONCURS DE TRASLLATS

 Cap al mes de novembre es publica la convocatòria del concurs 
de trasllats. Farem assemblees informatives específiques. 

 És molt important estar atents/es a aquest procediment, ja que 
les persones funcionàries en pràctiques han de concursar 
forçosament per poder obtindre destinació definitiva.

 En cas de no participar en dit procediment, se us adjudicaria una 
plaça d’ofici en l’ordre que apareixen al DOGV.



NOMENAMENT PROFESSORAT FUNCIONARI
DE CARRERA

 Una vegada superada la fase de pràctiques i qualificada com APTE/A, 

eixirem nomenats/des funcionàries de carrera al BOE (desembre’20 -

gener’21 aproximadament).

 El nomenament serà en efectes retroactius de l’1 de setembre de 2020, 

efectes administratius i econòmics amb dret a reanudar el cobrament dels 

complements (triennis/sexennis) i/o a iniciar-los si és el cas.

 En el cas de no superar la fase de pràctiques podrem sol·licitar pròrroga de 

les pràctiques per realitzar-les al curs escolar 20-21, sempre condicionat a 

ser acceptat per part de la Comisió Qualificadora de Fase de Pràctiques 

corresponent.



MUFACE

 La totalitat del professorat amb plaça aprovada és mutualista de MUFACE.

 Per tant, a setembre s’han de fer gestions per a donar-se d’alta com a 
nou/va mutualista en l’oficina MUFACE més propera.

 Com a Mutualista de MUFACE tens dret a diferents prestacions. Consultar 
al Web MUFACE

 Com a Mutualista has de triar on vols rebre les prestacions sanitàries 
(Seguretat Social o Entitat privada amb conveni amb MUFACE).

https://www.muface.es/muface_Home/muface_Index.html


COTITZACIONS
A EFECTES

DE JUBILACIÓ

 El professorat que aprova les 
oposicions amb posterioritat 
al 2011 cotitza a la Seguretat 
Social a efectes de jubilació.

 I es jubila amb les condicions 
de jubilació Règim de la 
Seguretat Social.



CONCENTRACIONS CONTRA LA 
SOBRECATALOGACIÓ DE PLACES AMB B2 ANGLÉS

La nova llei de plurilingüisme (L.4/2018) implica haver de vehicularitzar diferents 
assignatures/àrees/matèries en llengua estrangera.

• Al proper curs 19/20 estarà vigent en tota l’etapa d’Educació Infantil i Educació 
Primària.

• Al curs 2020-2021 estarà vigent a la resta d’etapes educatives: ESO, Batxillerat, FP i 
FPA.

El sindicat ha apostat per la dotació d’extraplantilla de professorat especialitat d’anglés i 
per fer incidència en la metodologia, tal i com indiquen diferents estudis lingüístics.

En canvi Conselleria està optant per una catalogació de places de les diferents etapes 
educatives amb requisit de B2 anglés. Aquesta mesura afecta a la totalitat del 
professorat a l’hora de poder realitzar peticions de llocs de treball.

És així com, STEPV convoca concentracions DIJOUS 25 DE JULIOL en protesta per la 
sobrecàrrega de places amb el B2 d’anglés

 Alacant, a les 11:30h, davant la Direcció Territorial d’Educació (Carrer Carratalà, 47)

 València, a les 12h, a la Conselleria d’Educació (Av. Campanar, 32)



INFORMACIÓ ACTUALITZADA DE TOTS ELS PROCEDIMENTS:

www.intersindical.org/stepv

AMB MATERIALS D’AJUDA A L’ESPAI DE L’AFILIACIÓ

INFORMACIÓ DE L’OFERTA FORMATIVA DE L’ESFMB

www.escolasindical.org

I a més a més, recordeu que STEPV té Seus obertes tot el mes de juliol de 10h a 14h

http://www.escolasindical.org/

