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Ordre de XX de novembre de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la 

qual es convoca procediment selectiu extraordinari d'estabilització per a l'ingrés 

mitjançant concurs de mèrits al cos de mestres i als cossos de professors 

d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació 

Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts 

Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i 

Disseny i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny. 
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Preàmbul 

 

 La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 

temporalitat en l'ocupació pública, procedent del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, 

estableix en el seu article 2.3 l'objectiu que la taxa de cobertura temporal en el sector 

públic se situe per davall del huit per cent de les places estructurals en el conjunt de les 

Administracions Públiques espanyoles. La consecució d'aquest objectiu, d'acord amb 

la Directiva 1999/70 CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord marc de la 

CES, la UNICE i el CEEP sobre el contracte de duració determinada, s'articula entorn de 

l'actuació en diferents àmbits, com són l'adopció de mesures encaminades a remeiar 

l'elevada temporalitat existent, la prevenció i sanció de l'abús en la temporalitat a futur 

així com la potenciació de l'adopció d'eines i una cultura de la planificació per a una 

millor gestió dels recursos humans. 

 

Entre les mesures incloses en aquesta Llei encaminades a reduir la temporalitat en 

l'ocupació pública, es troba l'autorització en el seu article 2.1 d'una nova taxa 

d'estabilització que, addicionalment al que s'estableix en els articles 19.U.6 de la Llei 

3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.U.9 de 

la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, ha 

d'incloure aquelles places de naturalesa estructural que, estant dotades 

pressupostàriament, hagen estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament 

almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020. En aquesta taxa 

d'estabilització addicional hauran d'incloure's també, com assenyala el paràgraf segon 

del citat article 2.1, les places afectades pels processos d'estabilització previstos en 

els articles 19. U. 6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat 

per a l'any 2017, i 19. U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
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l'Estat  per a l'any   2018, sempre que  hagueren estat incloses en les corresponents 

ofertes d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor de la Llei 

20/2021, de 28 de desembre, no hagueren sigut convocades, o havent sigut 

convocades i resoltes, hagen quedat sense cobrir. 

 

D'altra banda, la citada Llei 20/2021, de 28 de desembre, estableix en les seues 

disposicions addicionals sisena i octava l'estabilització de l'ocupació temporal de llarga 

duració, pel sistema de concurs, amb caràcter excepcional i d'acord amb el que es 

preveu en l'article 61.6 i 7 del TREBEP, de l'ocupació temporal de llarga duració, per a 

places que, reunint els requisits establits en el seu article 2.1, hagueren estat ocupades 

amb caràcter temporal amb anterioritat a l'1 de gener de 2016, o bé, es tracte de places 

de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació 

d'aqueixa naturalesa anterior a l'1 de gener de 2016. 

 

La disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, 

disposa que són bases de règim estatutari dels funcionaris públics docents les 

regulades, entre altres, per la pròpia Llei per a l'ingrés en la funció pública docent i 

encàrrec al Govern el seu desenvolupament reglamentari en aquells aspectes que 

siguen necessaris per a garantir el marc comú bàsic de la funció pública docent. En 

desenvolupament del que s'estableix en la citada Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

ha sigut dictat el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (Butlletí Oficial de l’Estat del 2 

de març) s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats 

en els cossos docents a què es refereix la precitada Llei orgànica i es regula el règim 

transitori d'ingrés a què fa referència la seua disposició transitòria dissetena. 

 

Per Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, es modifica el Reial decret 276/2007, de 23 

de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves 

especialitats en els cossos docents, afegint una disposició transitòria cinquena que 

regula la convocatòria, amb caràcter excepcional, d'estabilització d'ocupació temporal 

de llarga duració a què es refereixen les disposicions addicionals sisena i octava de la 

Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 

temporalitat en l'ocupació pública, a través del sistema de concurs de mèrits. 
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Tractant-se d'un concurs de mèrits, no cap la realització de proves en el procediment 

selectiu. No obstant això, l'apartat 5 de la disposició transitòria cinquena del Reial 

decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i 

adquisició de noves especialitats en els cossos docents, estableix la possibilitat que 

aquelles comunitats autònomes amb llengua cooficial, les administracions educatives 

establiran la manera d'acreditar el coneixement de la respectiva llengua cooficial, quan 

aquest coneixement constituïsca un requisit per a l'ingrés a les places convocades, 

sense que aquesta forma d'acreditació forme part del sistema selectiu d'ingrés en estar 

dirigida a l'acreditació d'un requisit d'ingrés.  

L'article 3, apartat 1, del citat Reglament disposa que l'òrgan competent de les 

Comunitats Autònomes convocants i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, 

quant al seu àmbit de gestió, una vegada aprovades les Ofertes d'Ocupació, procedirà 

a realitzar les convocatòries per a la provisió de les places autoritzades en aquesta 

oferta d'ocupació, amb subjecció, en tot cas, a les normes de Funció Pública que els 

siguen aplicable. 

 

Així mateix, l'article 3.2 del Reglament d'ingrés preveu que el Ministeri d'Educació i 

Formació Professional i les Comunitats Autònomes, podran realitzar convocatòries 

conjuntes a fi de cobrir les places vacants que corresponguen als seus respectius 

àmbits de gestió en un mateix procediment selectiu. Per acord de la Conferència 

Sectorial de data…., aquelles Comunitats Autònomes que apareixen relacionades en 

l'Annex I a la present Resolució, han acordat la realització de manera conjunta de 

convocatòries a fi de cobrir les places vacants que corresponguen als seus respectius 

àmbits de gestió, de manera que, amb subjecció als termes de l'acord, es permeta a 

través de la participació en la convocatòria realitzada per qualsevol d'elles, les 

sol·licitud per part dels aspirants de les places corresponents a l'especialitat i sistema 

d'ingrés per la qual es participe que hagen sigut convocades en l'àmbit territorial 

corresponent a qualsevol de les administracions educatives signants, sempre que 

s'acredite el compliment dels requisits en cada cas exigits. 
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Pel Decret 70/2022, de 27 de maig, del Consell, es va aprovar l'oferta d'ocupació 

pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, 

Cultura i Esport, de la Generalitat Valenciana per a l'any 2022, pel que fa als processos 

d'estabilització d'ocupació temporal previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, 

de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.  

 

Atenent que en el cas dels processos de la disposició addicional sisena i octava de 

la Llei, en tractar-se de processos per concurs com a procés excepcional, per una sola 

vegada, la convocatòria de les places es realitzarà amb caràcter general per a igual 

valoració dels mèrits objectius que es determinen per a totes les persones aspirants. 

 

De conformitat això i d'acord amb el que s'estableix en l'article 70 del Reial decret 

legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 

Bàsic de l'Empleat públic i fent ús de les competències que té atribuïdes, la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport, aquesta Conselleria acorda convocar procediments 

selectius d'ingrés a places en els cossos de Mestres, professors d'Ensenyament 

Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, 

professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, 

catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny, mestres 

de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, conformement a les bases que s'indiquen a 

continuació. 

 

BASES CONVOCATÒRIA CONCURS DE MÈRITS 

 

 

1. Normes generals. 

1.1.Places convocades per cos. 

Es convoca procediment selectiu extraordinari per a l'estabilització de l'ocupació 

docent a través del sistema selectiu d'ingrés mitjançant concurs de mèrits, per a cobrir 

7.555 places dels cossos docents, conformement a la distribució assenyalada a 

continuació, per a centres docents de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana Així 

mateix, de conformitat amb l'Acord de Conferència Sectorial de data….., a través de la 
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sol·licitud de participació presentada conforme al que es disposa en la present 

convocatòria, les persones aspirants podran sol·licitar aquelles altres places del cos, 

especialitat i torn d'ingrés pel qual es participa, que hagen sigut convocades per les 

Comunitats Autònomes que es relacionen en l'Annex I d'aquesta Resolució, sempre 

que complisquen els requisits que, en el seu cas, siguen exigits en les seues 

respectives convocatòries. 

  

CODI COS 

Número de 

places 

Torn Lliure 

597 MESTRES 2.667 

590 PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI 3.942 

598 
PROFESSORS ESPECIALISTES EN SECTORS SINGULARS DE FORMACIÓ PROFES-

SIONAL 
347 

592 PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES 138 

593 CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 103 

594 PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÉNICAS 149 

595 PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 188 

596 MESTRES DE TALLER D’ARTES PLÀSTIQUES I DISSENY 21 

 
TOTAL 7.555 

 

1.2  Places convocades per especialitat 

La distribució de las places anunciades en este procediment  selectiu per especialitat 

és la que es detalla a continuació: 

 

     A. Cos de Mestres (0597) 

Codi Especialitat 

Número de places 

Torn Lliure 
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MEFP/GVA 

597031 / 120 Educació Infantil 811 

597032 / 121 Llengua Estrangera: anglés 223 

597034 / 123 Educació Física 110 

597035 / 124 Música 110 

597037 / 126 Audició i Llenguatge 215 

597036 / 127 Pedagogia Terapèutica 507 

597038 / 128 Educació Primària 691 

Total 2667 

     

 B. Cos de professors d’Ensenyament Secundari (0590)  

 

Codi 

MEFP/GVA 

Especialitat 

Número de 

places 

Torn Lliure 

590001 / 201 Filosofia 57 

590002 / 202 Grec 41 

590003 / 203 Llatí 52 

590004 / 204 Llengua castellana i literatura 278 

590005 / 205 Geografia i Història 266 

590006 / 206 Matemàtiques 390 

590007 / 207 Física i Química 112 

590008 / 208 Biologia i geologia 145 

590009 / 209 Dibuix 68 

590010 / 210 Francés 62 

590011 / 211 Anglés 230 

590012 / 212 Alemany 3 
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590016 / 216 Música 97 

590017 / 217 Educació física 116 

590018 / 218 Orientació educativa 276 

590019 / 219 Tecnologia 96 

590105 / 222 Formació i orientació laboral  61 

590112 / 224 Organització i projectes de fabricació mecànica 19 

590124 / 226 Sistemes electrònics 7 

590111 /227 Organització i processos de manteniment de vehicles 24 

590231 / 2C1 Equips electrònics   43 

590123 /232 Processos i productes en fusta i moble 10 

590103 / 236 Assessoria i Processos d’Imatge Personal 26 

590122 / 237 Processos i productes en Arts Gràfiques 11 

590205 / 2A1 Instal·lació i manteniment de equips tèrmics i de fluids   46 

590206 / 2A2 Instal·lacions electrotècniques 67 

590208 / 2A4 Laboratori   18 

590108 / 242 Intervenció Sociocomunitària 73 

590106 / 243 Hostaleria i turisme 12 

590119 / 245 Processos i mitjans de comunicació 7 

590212 / 2A6 Oficina de projectes de construcció   6 

590214 / 2A8 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris  24 

590216 / 2B1 Operacions i equips de producció agrària  81 

590219 / 2B2 Procediment diagnòstic clínics i ortoprotèsics   34 

590220 / 2B3 Procediments sanitaris i assistencials 43 

590221 / 2B4 Processos Comercials   44 

590222 / 2B5 Processos de gestió administrativa   71 

590224 / 2B6 Producció tèxtil i tractament fisicoquímics    1 
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590225 / 2B7 Serveis a la comunitat  47 

590227 / 2B8 Sistemes i aplicacions informàtiques   86 

590229 / 2B9 Tècniques i procediments d’imatge i so  21 

590107 / 254 Informàtica 157 

590056 / 256 Llengua i Literatura Valenciana 273 

590061 / 261 Economia 56 

590101 / 263 Administració d’Empresas 52 

590102 / 264 Anàlisis i Química Industrial 15 

590110 / 265 Organització i gestió comercial 31 

590113 / 266 Organització i projectes de sistemes energètics 31 

590115 / 268 Processos de producció agrària 38 

590116 / 269 Processos en la indústria alimentària 17 

590117 / 270 Processos diagnòstic clínic i procediments ortopèdics 34 

590118 / 271 Processos sanitaris 18 

590120 / 272 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell   13 

590121 / 273 Processos i productes de vidre i ceràmica 14 

590125 / 274 Sistemes electrotècnics i automàtics 22 

TOTAL 
3942 

 

C. Cos de professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional (0598) 

Codi 

MEFP/GVA 

Especialitat 

Número 

de places 

Torn Lliure 

598001 / 3A0 Cuina i pastisseria 72 

598002 / 3A2 Estètica 20 

598003 / 3A3 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 24 
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598004 / 3A4 Manteniment de vehicles 62 

598005 / 3A5 Mecanitzat i manteniment de maquinària 63 

598006 / 3A6 Patronatge i confecció 20 

598007 / 3A7 Perruqueria 32 

598008 / 3A8 Producció d’arts gràfiques 16 

598009 / 3A9 Servei de restauració 23 

598010 / 3B1 Soldadura 15 

TOTAL 
347 

 

D. Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (0592) 

Codi 

MEFP/GVA 

Especialitat 

Número 

de places 

Torn Lliure 

592001 / 401 Alemany 17 

592002 / 402 Àrab 4 

592004 / 404 Xinés 4 

592006 / 406 Espanyol per a  estrangeres 10 

592008 / 408 Francés 16 

592010 / 410 Grec 1 

592011 / 411 Anglés 53 

592012 / 412 Italià 13 

592015 / 415 Portugués 5 

592017 / 417 Rus 6 

592018 / 418 Valencià 9 

Total 138 
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E. Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques (0593) 

  

Codi 

MEFP/GVA 

Especialitat 
Número de places 

Torn Lliure 

593005 / 5A0 Dansa clàssica 7 

593010 / 5A1 Composició 12 

593023 / 5A2 Direcció d’orquestra 1 

593039 / 5A3 Història de la música 3 

593057 / 5A4 Pedagogia 1 

593061 / 5A5 Improvisació i acompanyament 5 

593047 / 5B1 Llengua anglesa 1 

593063 / 5B3 Repertori amb piano per a veu 7 

593098 / 5B4 Repertori amb piano per a instrumentes 1 

593086 / 5C1 Contrabaix de jazz 1 

593099 / 5D6 Teclat/Piano Jazz 2 

593008 / 5D9 Clarinet 1 

593014 / 5E0 Contrabaix 1 

593006 / 5E1 Cant 5 

593030 / 5E2 Fagot 2 

593032 / 5E3 Flauta travessera 4 

593035 / 5E4 Guitarra 1 

593050 / 5E5 Música de càmera 6 

593051 / 5E6 Musicologia 5 

593058 / 5E9 Percussió 1 

593059 / 5F0 Piano 2 

593074 / 5F2 Trompa 1 
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593075 / 5F3 Trompeta 2 

593078 / 5F6 Violí 4 

593079 / 5F7 Violoncel 1 

593115 / 5F8 Producció i gestió de música i arts escèniques 2 

593017 / 5F9 Dansa espanyola 6 

593107 / 5G1 Ciències de la salut aplicades a la dansa 2 

593109 / 5G2 Dansa contemporània 8 

593112 / 5G3 Història de la dansa 1 

593072 / 5G5 Trombó 2 

593020 / 5G8 Direcció de cor 2 

593105 / 5L0 Anàlisis i pràctica repertori dansa contemporània 1 

593118 / 524 Dramatúrgia i escriptura dramàtica  1 

593124 / 543 Interpretació en el teatre de text 1 

TOTAL 103 

 

      F. Cos de professors de Música i Arts Escèniques (0594) 

 

Codi 

MEFP/GVA 
Especialitat 

Número de places 

Torn Lliure 

594402 / 6A1 Arpa 2 

594403 / 6A2 Cant 2 

594406 / 6A5 Contrabaix 1 

594407 / 6A6 Cor 10 

594410 / 6A9 Flauta travessera 3 

594411 / 6B0 Flauta de bec 1 

594412 / 6B1 Fonaments de composició 13 
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594414 / 6B3 Guitarra 6 

594415 / 6B4 Guitarra flamenca 2 

594416 / 6B5 Història de la música 6 

594418 / 6B7 Instruments de pua 1 

594419 / 6B8 Oboé 2 

594421 / 6C0 Orquestra 2 

594422 / 6C1 Percussió 3 

594423 / 6C2 Piano 30 

594424 / 6C3 Saxofon 4 

594426 / 6C5 Trombó 2 

594427 / 6C6 Trompa 2 

594428 / 6C7 Trompeta 5 

594429 / 6C8 Tuba 3 

594431 / 6C9 Viola 1 

594433 / 6D1 Violí 4 

594434 / 6D2 Violoncel 2 

594435 / 6D3 Dansa espanyola 4 

594436 / 6D4 Dansa clàssica 3 

594437 / 6D5 Dansa contemporània 6 

594441 / 6D9 Cant aplicat a l’Art dramàtic 1 

594007 / 6H1 Caracterització  1 

594444 / 6E2 Dicció i expressió oral 4 

594449 / 6E7 Expressió corporal 2 

594124 / 6J1 Interpretació en el teatre de text 6 

594455 / 6F3 Literatura dramàtica 1 
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594460 / 6F8 Llenguatge musical 13 

594462 / 6G2 Dolçaina 1 

TOTAL 
149 

 

    G. Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny (0595) 

 

Codi 

MEFP/GVA 

Especialitat 

Número de places 

Torn Lliure 

595501 / 7A0 Ceràmica 5 

595507 / 7A6 Dibuix artístic i color 16 

595508 / 7A7 Dibuix tècnic 5 

595509 / 7A8 Disseny d’interiors 16 

595510 / 7A9 Disseny de moda 11 

595511 / 7B0 Disseny de producte 7 

595512 / 7B1 Disseny gràfic 22 

595515 / 7B4 Fotografia 12 

595516 / 7B5 Història de l’art 21 

595518 / 7B7 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre 4 

595520 / 7B8 Materials i tecnologia: disseny 12 

595521 / 7C0 Mitjans audiovisuals 10 

595522 / 7C1 Mitjans informàtics 23 

595523 / 7C2 Organització industrial i legislació 15 

595525 / 7C4 Volum 9 

TOTAL 
188 
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     H . Cos de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny (0596) 

 

Codi 

MEFP/GVA 

Especialitat 

Número de places 

Torn Lliure 

596608 / 8A7 Fotografia i processos de reproducció 2 

596613 / 8B2 Tècniques ceràmiques 14 

596614 / 8B3 Tècniques de gravat i estampació 2 

596617 / 8B6 Tècniques de patronatge i confecció 2 

596620 / 8B9 Tècniques tèxtils 1 

TOTAL 21 

 

A efectes informatius, el Ministeri d'Educació i Formació Professional publicarà en la 

seua pàgina web, https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/no- 

universitarios/oposiciones-y-ofertas-trabajo/oposiciones...............html , els enllaços a 

les convocatòries realitzades per les Comunitats Autònomes signants de l'Acord de 

Conferència Sectorial de data…………, que es relacionen en l'Annex I d'aquesta Resolució. 

Així mateix, es publicarà una taula informativa de les vacants oferides per cada 

Administració educativa, a fi que els participants puguen tindre accés a la informació 

relativa a les places convocades en cadascuna d'elles. 

 

1.3 Normativa d’aplicació. 

Al present procediment selectiu li serà aplicable la normativa següent: 

 Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 

temporalitat en l'ocupació pública. 
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 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei orgànica 

3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 17264, de 30 de desembre). 

 Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i a 

l'adolescència enfront de la violència. 

 Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets 

Digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre). 

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. (BOE núm. 236, de 2 octubre). 

 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (BOE núm. 236, de 

2 octubre). 

 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de 

la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. 

 Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana 

(DOGV núm. 9065, de 20 d'abril). 

 Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, 

accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es 

refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en la seua redacció 

donada pel  Reial decret 270/2022, de 12 d'abril. 

 Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, pel qual es regula la integració del 

professorat del Cos, a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional 

en el Cos de Professors d'Ensenyament Secundari, i es modifiquen diversos 

reials decrets relatius al professorat d'ensenyaments no universitaris 

 Decret 1041/2017, de 22 de desembre, del Consell, pel qual es regula 

l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i la provisió de llocs en 

la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana 

 Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 

d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana i les seues 

modificacions. 
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 Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la 

qual es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici 

de la funció docent en el sistema educatiu valencià, en la redacció donada per 

l'Ordre 4/2021, de 4 de febrer.  

 Les altres disposicions de general aplicació, així com el que es disposa en la 

present convocatòria. 

 

2. Requisits de les persones aspirants 

 

2.1 Requisits generals: 

Per a ser admés o admesa en el procediment selectiu convocat per les 

Administracions educatives que figuren en l'Annex I de la present Ordre, a l'empara de 

l'acord adoptat per la Conferència Sectorial d'Educació de data …… conforme al que es 

disposa en l'article 3 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el 

Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents 

a què es refereix la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, que modifica la Llei 

orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, (LOMLOE) les persones aspirants hauran de 

reunir els següents requisits: 

 

2.1 Requisits generals: 

 

a)Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres Estats membres de la Unió 

Europea o nacional d'algun Estat al qual siga aplicable el Reglament (UE) 492/2011 del 

Parlament europeu i del Consell de 5 d'abril de 2011, relatiu a la lliure circulació dels 

treballadors dins de la Unió, i el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, 

lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió 

Europea i d'altres Estats parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, modificat 

pel Reial decret 1710/2011, de 18 de novembre. 

També podrà participar, qualsevol que siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels 

espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no 

estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar 
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els seus descendents, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a 

càrrec dels seus progenitors. 

b) Tindre complida l'edat mínima d'accés a la funció pública i no haver aconseguit l'edat 

establida, amb caràcter general, per a la jubilació. 

c ) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb 

l'acompliment de les funcions corresponents al cos i especialitat al fet que s'opta. 

d) Estar en possessió d'alguna de les titulacions que figuren en l'apartat 2.2, o en 

defecte d'això certificació supletòria provisional. 

En el cas que aquestes titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, haurà d'haver-se 

concedit la corresponent homologació o declaració d'equivalència per l'Estat espanyol, 

de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, 

pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració 

d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació 

d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la 

correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació 

superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer 

i Diplomat; en el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a 

l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del 

Consell, de 7 de setembre de 2005, i la directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de 

novembre de 2006, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, així com 

a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat i el Reial decret 

1171/2003, de 12 de setembre, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la 

Directiva 2001/19/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de maig de 2001, per 

la qual es modifiquen les directives sobre reconeixement professional, i es modifiquen 

els corresponents reials decrets de transposició. 

e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de 

les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions 

públiques. 

Així mateix, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 56 del Reial decret 

legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, els aspirants la nacionalitat dels quals siga diferent 

de l'espanyola, hauran d'acreditar, igualment, no trobar-se inhabilitat o en situació 
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equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en 

el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. 

 

f) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 

indemnitat sexual, conforme al que es disposa en l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, 

de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència. 

 

Els participants la nacionalitat dels quals siga diferent de l'espanyola, hauran d'acreditar, 

a més de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals referits a 

l'Estat espanyol, la certificació negativa de condemnes penals expedida per les 

autoritats del seu país d'origen o d'on siguen nacionals, respecte dels delictes 

relacionats en l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre pel 

qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si el citat certificat no es 

trobara redactat en llengua castellana, haurà d'acompanyar-se de la seua traducció 

oficial o jurada realitzada per traductor jurat o validada pel consolat o oficina 

diplomàtica corresponent. 

g) No tindre la condició de personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent 

del corresponent nomenament com a funcionari de carrera del mateix cos per al qual 

se sol·licita la participació. 

h) Acreditar el coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. 

De conformitat amb el que estableix el Decret 62/2002, de 25 d'abril, del Consell, pel 

qual es regula l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i la provisió de 

places en la funció pública docent no universitària en la Comunitat Valenciana, i amb 

l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual 

es determina la competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció 

docent en el sistema educatiu valencià, modificada per Ordre 4/2021, de 4 de febrer, les 

persones que participen en els procediments d'ingrés i accessos hauran d'acreditar els 

coneixements, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials de la 

Comunitat Valenciana.  

 

h.1) Valencià 
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Acrediten aquest requisit les persones que posseïsquen el certificat de nivell C1 de 

coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 

(JQCV) o equivalents. 

 

A aquest efecte, acrediten el nivell C1 de coneixements de valencià els qui estiguen en 

possessió d'algun dels certificats previstos en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març, 

de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen els certificats 

oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de 

Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres 

títols i certificats. També poden acreditar la competència lingüística mínima aquelles 

persones que disposen del C2 de coneixements de valencià, del Certificat de 

Capacitació per a l’Ensenyament a València o del Diploma de Mestre de Valencià. 

 

Els certificats presentats per a acreditar el requisit del coneixement de valencià han 

d'estar registrats, obligatòriament, en el Servei de Formació i Acreditació de la Direcció 

General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Els certificats de valencià 

expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià es registraran d'ofici.  

 

Les persones que no hagen acreditat en la data de finalització de termini de sol·licitud 

de participació en aquest procediment, no seran admeses a participar en aquest 

concurs de mèrits. 

  

 h.2) Castellà. 

  

Aquelles persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement 

d'aquesta llengua no es deduïsca del seu origen, acreditaran el coneixement d'aquesta 

llengua si compleixen algun dels següents requisits: 

 Si estan en possessió del diploma d'espanyol com a llengua estrangera 

(nivell C1 o C2) establit pel Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, 

modificat pel Reial decret 264/2008 i pel Reial decret 1004/2015, de 6 de 

novembre o del certificat d'espanyol per a estrangers de nivell 

avançat(C1/C2) expedit per les escoles oficials d'idiomes. 
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 Si posseeixen el títol de llicenciat o grau corresponent en Filologia 

Hispànica o Romànica. 

 Si han realitzat en l'Estat espanyol els estudis conduents a la titulació 

al·legada per a l'ingrés en el cos al fet que s'opta. 

 Si van participar en els procediments selectius convocats a partir de la 

convocatòria de l'any 2002 i van obtindre la qualificació d'apte en la prova 

de coneixement del castellà. 

 

Les persones que no acrediten aquest requisit en data de finalització del termini de 

presentació de sol·licituds no seran admeses a participar en aquest concurs de mèrits. 

 

 i) Acreditació del coneixement dels idiomes oficials d'altres comunitats. 

Les persones aspirants que opten en la seua sol·licitud a places corresponents a altres 

Comunitats Autònomes la llengua pròpia de les quals tinga caràcter cooficial, quan el 

coneixement d'aquesta llengua constituïsca un requisit per a l'ingrés a aquestes places, 

hauran d'acreditar el seu coneixement en la forma establida en la convocatòria de la 

comunitat autònoma sol·licitada. 

 

La documentació que acredite el requisit del coneixement d'altres llengües oficials 

s'adjuntara a la sol·licitud. 

 

2.2)  Requisits específics 

A més dels requisits generals que s'estableixen en l'apartat anterior, les persones 

aspirants hauran de reunir els següents requisits específics: 

2.2.1 Per a l'ingrés en els cossos de professors d'ensenyament secundari i professors 

d'escola oficial d'idiomes. 

a) Estar en possessió del títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o 

enginyera, arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent o altres títols 

equivalents a l'efecte de docència.  

Per a l'ingrés en el cos de professors d'Ensenyament Secundari són equivalents a 

l'efecte de docència, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional única, 
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que fa referència a l'annex V del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de 

febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, les titulacions que es detallen 

per a cada especialitat en l'annex IV d'aquesta Ordre. 

Només es pot al·legar la titulació equivalent a aquest efecte de la docència en el cas de 

no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos. 

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 

100.2 de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei 

orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.  

Amb caràcter general, complirà aquest requisit les persones aspirants que estiguen en 

possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les 

professions regulades de professor d'ensenyament secundari obligatori i batxillerat, 

formació professional i escoles oficials d'idiomes, amb independència de l'especialitat 

que figure en aquest títol.  

Estan dispensats de la possessió del citat títol oficial de màster universitari els qui 

acrediten haver obtingut amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, alguns dels següents 

requisits: 

- Estar en possessió del Títol Professional d'Especialització Didàctica, del Certificat de 

Qualificació Pedagògica o del Certificat d'Aptitud Pedagògica. 

- Estar en possessió del títol de Mestre, Diplomat en Educació General Bàsica, Mestre 

en Primer Ensenyament o d'un títol de Llicenciat en Pedagogia o Psicopedagogia, així 

com de qualsevol altre títol de Llicenciat o una altra titulació declarada equivalent al 

mateix que incloga formació pedagògica i didàctica. Aquest últim supòsit haurà 

d'acreditar-se amb un certificat del Rector de la Universitat que haja expedit el títol. En 

aquest certificat haurà de constar: 

 Haver superat un mínim de 60 crèdits relacionats amb la formació pedagògica i 

didàctica que li aporten les competències i coneixements requerits per la Llei 

orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. 

 Acreditar que a data 1 d'octubre de 2009 la persona interessada estava cursant 

ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols de Llicenciats en Pedagogia o 
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Psicopedagogia, i tinguera cursats 180 crèdits d'aquests ensenyaments abans 

de l'1 d'octubre de 2009. 

 Haver impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, en defecte 

d'això, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o 

privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i 

ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 

1834/2008, de 8 de novembre. 

2.2.2. Per a l'ingrés en els cossos de catedràtics de Música i Arts Escèniques i 

professors de Música i Arts Escèniques. 

a) Estar en possessió del títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o 

enginyera, arquitecte o arquitecta, o del títol de grau corresponent o altres títols 

equivalents a l'efecte de la docència, determinats en l'Annex VII del Reial decret 

276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, per a cada 

especialitat. 

b) D'acord amb el que s'estableix en la disposició transitòria primera del Reglament 

aprovat pel Reial decret 276/2007, fins que no es regule per a cada ensenyament la 

formació pedagògica i didàctica establida en l'article 100.2 de la Llei orgànica 3/2020, 

de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'Educació, no s'exigeix aquesta formació als aspirants a l'ingrés en aquests Cossos. 

c) Per a l'ingrés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques el personal aspirant 

haurà d'acreditar la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels 

Ensenyaments Artístics, que podrà acreditar-se, indistintament, a través del 

compliment d'alguna de les següents condicions: 

-  Estar en possessió del títol de doctor o doctora. 

- Estar en possessió del reconeixement de suficiència investigadora o el 

certificat diploma acreditatiu d'estudis avançats (DEA). 

- Estar en possessió d'un títol universitari oficial de Màster diferent del requerit 

per a l'ingrés a la funció pública docent, per a l'obtenció de la qual s'hagen exigit, 

almenys, 60 crèdits, que capacite per a la pràctica de la investigació educativa o 

de la investigació pròpia dels ensenyaments artístics. 
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2.2.3.  Per a l'ingrés en el cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny. 

a) Estar en possessió del títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o 

enginyera, arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent o altres títols 

equivalents a l'efecte de docència. Són equivalents a aquest efecte de la docència, 

d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional única, que fa referència a 

l'annex VIII, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat 

pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, i l'article 1 del Reial decret 1542/1994, de 8 de 

juliol, les titulacions, i aquelles que hagen sigut declarades equivalents, que es detallen 

per a cada especialitat en l'annex IV d'aquesta ordre. 

Només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de docència en el cas de no 

disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos. 

b) D'acord amb el que s'estableix en la disposició transitòria primera del Reglament 

d'ingrés, fins que no es regule per a cada ensenyament la formació pedagògica i 

didàctica establida en Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, que modifica la Llei 

orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, (LOMLOE), no s'exigeix aquesta formació 

als aspirants a l'ingrés en aquest cos. 

2.2.4. Per a l'ingrés en el cos de professors especialistes en sectors singulars de 

Formació Professional. 

a) Estar en possessió de la titulació de Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o 

el títol de Grau, Llicenciat o Llicenciada, Enginyer o Enginyera i Arquitecte o Arquitecta, 

corresponent o altres títols de Tècnic Superior de Formació Professional declarats 

equivalents, a l'efecte de docència. 

De conformitat amb la disposició addicional única, apartat 2, del Reglament aprovat pel 

Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificada pel Reial decret 270/2022, de 12 

d'abril, per a les especialitats que es detallen en l'annex VI del citat Reglament, podran 

ser admesos els qui, fins i tot mancant de la titulació exigida amb caràcter general, 

estiguen en possessió d'alguna titulació de Tècnic Superior de la família professional o 

famílies professionals per a les titulacions de les quals tinga atribució docent 
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l'especialitat per la qual es concursa. Els títols declarats equivalents a Tècnic Superior 

a efectes acadèmics i professionals seran també equivalents a l'efecte de docència. 

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix la Llei 

orgànica 3/2020, de 29 de desembre, que modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d'Educació, (LOMLOE), o l'establida per a la capacitació pedagògica i didàctica de 

Tècnics Superiors o equivalent. L'acreditació de la formació pedagògica i didàctica 

podrà acreditar-se també tal com s'estableix en l'apartat 2.2.1 d'aquesta convocatòria. 

2.2.5. Per a l'ingrés en el cos de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny. 

a) Estar en possessió del títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o 

enginyera, arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent o altres títols 

equivalents a l'efecte de docència. Són equivalents a l'efecte de docència, d'acord amb 

el que s'estableix en la disposició addicional única, que fa referència a l'annex IX del 

Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 

270/2022, de 12 d'abril, les titulacions que es detallen per a cada especialitat en l'annex 

IV d'aquesta Ordre. 

Només es pot al·legar la titulació equivalent a aquest efecte de la docència en el cas de 

no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos. 

b) D'acord amb el que s'estableix en la disposició transitòria primera del Reglament 

aprovat pel Reial decret 276/2007, fins que no es regule per a cada ensenyament la 

formació pedagògica i didàctica establida en l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, 

de 3 de maig, no s'exigeix aquesta formació als aspirants a l'ingrés en aquest Cos. 

 

2.2.6.  Per a l'ingrés en el cos de mestres. 

a) Estar en possessió d'algun dels següents títols: 

- Títol de Mestre o títol de Grau corresponent 

- Títol de Diplomat en Professorat d'Educació General Bàsica 

- Títol de Mestre de Primer Ensenyament 
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2.3 Data de compliment dels requisits. 

Tots els requisits enumerats anteriorment s'han de complir l'últim dia del termini de 

presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria i mantindre's fins al moment de la 

presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera del cos docent 

corresponent. 

L'incompliment de qualsevol dels requisits indicats comporta l'exclusió de la persona 

aspirant respecte d'aquest procediment i restaran sense efectes els drets associats a 

la seua participació. 

2.4 Incompatibilitats 

 

Els funcionaris de carrera no podran participar en aquest procediment de mèrits per 

especialitats del cos al qual ja pertanyen. 

  

 


