
CONCURS TRASLLATS 08/09
ÚLTIMES NOTÍCIES

•Novetats EEstatals
Cos de Mestres
És el primer concurs en què es farà efectiva l’especialitat de primà-
ria creada per la LOE. Açò té les següents repercussions:
•Totes les persones que han participat en concursos anteriors a la
publicació del decret (abans del curs 2008-2009) tenen reconeguda
l’especialitat de primària d’ofici i podran continuar utilitzant-la en
els concursos que es convoquen.
•Les persones que concursen per primera vegada en aquest con-
curs han de sol·licitar el reconeixement de les habilitacions a què
es tinga dret segons la normativa vigent, inclosa l’especialitat de
primària.
Cossos de Secundària
Es recuperen els antics cossos de catedràtics/-iques en
Secundària, Escoles Oficials d’Idiomes i Escoles i Escoles d’Arts
Plàstiques i Disseny, cosa que modifica la redacció de l’apartat 1
del barem, tot i que no es modifiquen les puntuacions que s’atorga-
ven per tenir la condició de catedràtic/-ica.
L’especialitat de Psicologia i Pedagogia canvia de nom i passa a
nomenar-se Orientació Educativa.

• Novetats PPaís VValencià
•Cos de Mestres
No ccal ppresentar ffulls dde sserveis. La convocatòria diu: la
Conselleria d’Educació incorporarà d’ofici els mèrits dels apartats
a), c), d) y g.2 que consten en el Registre de Personal Docent.
•L’apartat a) és el temps de permanència ininterrompuda com a
funcionariat de carrera en la  destinació definitiva.
•L’apartat c) és el temps transcorregut en situació de provisionali-
tat sense tenir destinació definitiva.
•L’apartat d) anys com a funcionariat de carrera en cos de mestres.
•L’apartat g.2) és la titulació de Mestre de Valencià
• Apareixen noves figures
S’incorporen en l’apartat g.1.3) les figures de la Coordinació de
noves tecnologies i la de Coordinació de riscos laborals
• Com ees ffaran lles hhabilitacions?
•Habilitacions de l’especialitat de Primària
Per a l'especialitat d'Educació Primària creada per la disposició
transitòria segona del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, s'es-
tableixen els següents requisits específics:
Estar en possessió o en condicions d'obtenir, alguna de les titula-
cions que a continuació es relacionen:
– Títol de mestre, especialitat Primària.
– Qualsevol títol de mestre, que no tinga equivalència amb les
actuals especialitats distintes a la de Primària.
•Habilitacions de les especialitats d’Infantil, PT, AL, Música, Anglés,
Francés i Educació Física
Es requereix acreditar, mitjançant còpia de la certificació d'habilita-
ció, estar en possessió d'algun dels requisits específics que, per a
l'acompliment dels mateixos, exigeix l'article 17 del Reial decret
895/1989, de 14 de juliol, en la seva redacció donada pel reial decret
1664/1991, de 8 de novembre i l'Ordre de 21 de febrer de 1992 del
conseller de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 16.03.1992), per
la qual es crea el lloc de treball d'Educació Musical en els Col·legis
Públics d'EGB dependents de la Conselleria de Cultura i Educació
de la Generalitat Valenciana.
•Habilitacions de les especialitats de secundària i Formació de
Persones Adultes
Per la seua especificitat i amplitud, cal mirar l’apartat de “Normes
comunes a las convocatòries” de la resolució.

•Cossos de Secundària
No ccal ppresentar ffull dde sserveis. La convocatòria diu: la Conselleria
d'Educació incorporarà d'ofici els mèrits dels apartats 1.1, 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 i 2.3 de l'annex I-a) i 1.1 i 2.3 de l'annex I-b),
que consten en el Registre de Personal Docent.
•L’apartat 1.1 és l’antiguitat en el cos de càtedres
•L’apartat 1.2.1 són els serveis efectius com a funcionariat de
carrera en el Cos al qual correspon la vacant.
•L’apartat 1.2.2 són els anys de serveis efectius com a funcionari de
carrera en altres Cossos o escales del mateix grup o superior.
•L’apartat 1.2.3 són els anys com a funcionari de carrera en altres
Cossos o escales docents de grup inferior.
•L’apartat 1.2.4 són els any com a funcionari amb destí definitiu en
el mateix lloc en el centre des del qual es participa.
•L’apartat 1.2.5 és el temps transcorregut en expectativa de destí o
el temps per als qui concursen per primera vegada amb caràcter
voluntari i opten per la puntuació corresponent a aquest subapartat
en substitució del subapartat 1.2.4.
•L’apartat 2.3 és el que correspon al coneixements de valencià cer-
tificat de Capacitació (o títol de Mestre en Valencià),
•Apareixen noves figures
S’incorporen en l’apartat 2.2.4 les figures de la Coordinació de
noves tecnologies i la de Coordinació de riscos laborals.

Informacions qque ccal ttenir een ccompte
•Termini de Presentació d’Instàncies
El termini de presentació d'instàncies per a tots els concursos de
trasllats d'àmbit estatal durant el curs 2008-2009 serà de 15 dies
hàbils a contar des del dia 15 de desembre de 2008, entenent com
primer dia hàbil el citat dia 15. Açò vol dir que, en el País Valencià
la presentació d’instàncies acaba el dia 2 de gener. 
•Horaris ddels SServeis TTerritorials dd’Educació een eel ttermini dde ppre-
sentació dd’instàncies
Setmana del 15 al 18 de desembre (de dilluns a dijous)
Matins: de 9 a 14 hores,  Vesprades: de 17 a 19 hores
Divendres dia 19 només matí, de 9 a 14 hores
Dies, 22, 23, 26, 29, 30, de desembre i 2 de gener
Només matins, de 9 a 14 hores
•Horaris ddels RRegistres OOficials dde lles ddelegacions ii ssubdelega-
cions dde ggovern
Dies 20 i 27 de desembre (dissabte), només matí, de 9 a 14 hores.
Dies 24 i 31 només obrirà el registre de la delegació del govern en
València de 9 a 14. Els altres dies, de dilluns a divendres, aquests
registres estaran oberts de 9 a 17.30.
•Publicació aal DDOGV dde lles cconvocatòries Dijous 12 de desembre

•Instàncies
Per a participar en PV: estaran disponibles a partir del divendres
13. Per a participar fora (antigues instàncies sèpia): estaran penja-
des en internet. Els sobres es donaran en el registre d’entrega.
•Compulses
Recordeu, tots les compulses de la documentació del concurs de
trasllats es poden fer en els centres docents. No espereu a fer les
compulses en els registres.

Horaris ddel ssindicat
El ssindicat eestarà oobert eels ddies 222, 223, 229 ii 330 dde ddesembre
en lles sseus ccentrals dd’Alacant, CCastelló ii VValència een hhorari
de 110 aa 114 hhores, ggaranrint ll’atenció ppersonalitzada.
Qualsevol nnovetat qque ees pproduesca ii lles gguies ddels cconcur-
sos lles ttrobareu een  hhttp://www.intersindical.org/stepv/


