
RESOLUCIÓ DE 24 DE MAIG DE 2005, DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
DOCENT DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT, PER LA
QUAL ES CONVOCA UN PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS
DE TREBALL D’ASSESSORIES DE FORMACIÓ DELS CENTRES DE FORMACIÓ,
INNOVACIÓ I RECURSOS EDUCATIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de la Qualitat de l’Educació, té
com un dels seus principis de qualitat, el reconeixement de la funció docent com a
factor essencial de la qualitat d’educació, posant especial èmfasi en l’atenció
prioritària a la formació i actualització dels docents, i a la seua promoció professional.

Així mateix, el capítol I, article 57 de la mencionada llei, establix que les
administracions educatives promouran l’actualització i la millora contínua de la
qualificació professional dels docents, i també l’adequació dels seus coneixements i
mètodes a l’evolució de la ciència i de les didàctiques específiques.

El Decret 231/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula
la creació, estructura i funcionament dels centres de formació, innovació i recursos
educatius de la Comunitat Valenciana, establix en l’article 7.2 que els assessors de
formació seran funcionaris de carrera dels cossos docents no universitaris al servici de
la Generalitat Valenciana. Així mateix establix que la convocatòria dels llocs
d’assessoria de formació serà pública, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i
capacitat.

Per tot això, en virtut de les competències atribuïdes en l’article 11.9 Del Decret
183/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament
Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOGV núm. 4.857,
de 6 d’octubre), esta Direcció General resol convocar un procés de selecció, referit al
seu àmbit territorial, per a la provisió dels llocs d’assessories de formació dels centres
de formació, innovació i recursos educatius de la Generalitat Valenciana (CEFIRE), que
consten en l’annex I d’esta resolució, amb els perfils específics, quan hi haguera lloc,
que es preveu en l’annex II, d’acord amb les bases següents:

Primera. Participació
Per a ser admesos en el procés de selecció, els qui aspiren a estos llocs, hauran

de reunir a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, a més dels
requisits establits per als funcionaris públics, els següents:
1. Tindre una antiguitat de, com a mínim, cinc anys com a funcionari de carrera en els
cossos docents no universitaris.
2. Estar en situació d’actiu i tindre destinació definitiva en un centre docent dependent
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
3. Estar en possessió de l’acreditació de coneixement del valencià (Certificat de
Capacitació Lingüística o títol de Mestre en Valencià).
4. Complir les condicions específiques, per tipus d’assessoria, que apareixen en
l’annex II.

Segona. Funcions generals a desenvolupar en els llocs de treball d’assessoria de
formació
1. Detectar les necessitats de formació de l’àmbit territorial de cada CEFIRE i de
l’assessoria.
2. Promoure l’autonomia i desenvolupament professional del professorat, tenint en
compte els seus diferents nivells d’experiència, les funcions específiques assignades,
la diversitat en la formació inicial i l’orientació a la prevenció de riscs laborals i de
salut laboral.



3. Afavorir i impulsar la millora de les pràctiques educatives orientades a la major
qualitat en l’aprenentatge de l’alumnat, afavorint i valorant la diversitat, la innovació,
l’experimentació i el compromís amb la millora, a través del desenvolupament de
programes de formació, d’innovació i experimentació.
4. Constituir, potenciar i assessorar als grups de treball docents, propiciant una
comunitat d’aprenentatge i educació en l’àmbit territorial de la seua assessoria.
5. Participar en la planificació, desenvolupament i avaluació d’activitats d’intercanvi ,
debat i difusió d’experiències educatives i didàctiques. I també contribuir, en
col·laboració amb altres institucions, a desenvolupar activitats de dinamització social i
cultural en els centres docents.
6. Informar, assessorar i facilitar als centres docents i al professorat un servici de
biblioteca, documentació i recursos didàctics. I també participar, quan siga requerit,
en l’elaboració de materials pedagògics.
7. Participar en l’elaboració, gestió, desenvolupament i avaluació dels plans anuals
d’actuació (assessorament i formació) establits a la Comunitat Valenciana i del propi
CEFIRE.
8. Participar en el model de gestió de la qualitat del CEFIRE
9. Participar, si s’és triat, en els òrgans unipersonals i col·legiats que pogueren existir
en el CEFIRE.
10. Intervindre en la difusió dels resultats de programes europeus del sector educatiu,
i també participar en programes europeus, quan els siga requerit.
11. Realitzar el seguiment de les activitats de formació de les entitats col·laboradores,
quan li siga requerit.
12. Integrar en tota la seua activitat les tecnologies de la informació i de la
comunicació.
13. Qualsevol altra que la Direcció General d’Ensenyament li encomane dins de
l’àmbit de la formació del professorat i de l’assessorament.

Tercera. Presentació de sol·licituds
1. Els qui desitgen participar en el procés de selecció per a les assessories de
formació, hauran de fer-ho constar en la instància que s’ajustarà al model de l’annex
III d’esta resolució.
2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies des de l’endemà de la
publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Podran sol·licitar-se un màxim de tres places, que s’han de consignar per orde de
preferència.
4. Les instàncies de sol·licitud, junt amb la documentació complementària, podrà ser
presentades en el Registre General de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i de
les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport, o en les oficines a què es
referix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas d’optar per
presentar la sol·licitud i la documentació complementària en una oficina de Correus,
se seguirà el procediment establit a l’article 31 del Reial Decret 1.829/1999, de 3 de
desembre, pel qual s’aprova el reglament que regula la prestació de servicis postals
(BOE de 31 de desembre de 1999).
5. Els sol·licitants hauran d’acompanyar a la instància de sol·licitud la documentació
complementària següent:
a) Full de servicis certificat per la direcció territorial de Cultura, Educació i Esport
corresponent. El full de servicis s’entendrà tancat a la finalització del curs acadèmic
2004/2005.
b) Curriculum vitae escrit, segons el model de la pàgina web http://www. cult. gva.
es/sfpt, on constaran els mèrits acadèmics, professionals i de formació, datat i firmat.



La justificació documental dels mèrits al·legats, únicament hauran de ser aportats per
a la seua verificació per les persones candidates que siguen convocades a l’última fase
del procés, en el lloc i dia que se’ls indique.
c) Projecte d’actuació plantejat per a quatre anys de permanència en la plaça o places
a què es concursa.

El projecte tindrà una extensió màxima de 30 pàgines format DIN A-4, amb un
màxim de 30 línies per pàgina i 70 caràcters per línia. No s’acceptarà la incorporació
al projecte d’annexos o altres documentacions complementàries.

Del projecte s’haurà d’entregar un original i una còpia en suport informàtic
sobre processador de texts de paquet ofimàtic MS-Office o OpenOffice.

En tot cas, el projecte d’actuació no constituirà un compromís de treball a què
s’hagen de circumscriure les futures actuacions de l’assessor o l’assessora en la plaça
que se li adjudique, sinó que les línies bàsiques de la seua actuació sempre hauran
d’ajustar-se a les directrius de l’administració educativa i al projecte global d’actuació
del centre de formació, innovació i recursos educatius que se sol·licita.
6. No es consideraran aquells mèrits que els candidats hi al·leguen i hagen sigut
obtinguts o computats després de la data de finalització del termini de presentació
d’instàncies.

Quarta. Tribunal de valoració i comissions assessores
1. La valoració  de cada una de les fases en què consta el concurs serà realitzada per
un tribunal únic, nomenat pel director general de Personal Docent, constituït pels
membres següents:
− El cap del Servici Central de la Inspecció Educativa, que actuarà com a president.
− El cap del Servici de Provisió de Llocs i Selecció de Personal Docent, de la Direcció

General de Personal Docent.
− El cap del Servici de Formació del Professorat de la Direcció General

d’Ensenyament.
− Dos funcionaris o funcionàries de carrera docents, designats pel director general

d’Ensenyament, un d’ells actuarà com a secretari del tribunal, amb veu i vot.
Per cada membre del tribunal es nomenarà un altre suplent.

2. El Tribunal de Valoració podrà delegar en comissions assessores per àrees de
coneixement o territorials, amb la finalitat de fer l’estudi previ de currículums o
projectes.
3. La composició del Tribunal de Valoració, amb els seus suplents, i de les comissions
assessores es farà pública en els taulers d’anuncis de les direccions territorials de
Cultura, Educació i Esport i de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
4. Els membres del Tribunal de Valoració i de les possibles comissions assessores que
puguen constituir-se, estaran subjectes a les causes d’abstenció i recusació establides
en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La composició del
Tribunal de Valoració i de les comissions assessores es farà pública en els taulers
d’anuncis de les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport i de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esport.
5. Les persones que actuen com a Tribunal de Valoració o comissions assessores en
este procés de selecció, tindran dret a la indemnització per raó del servici prevista en
el Decret 24/1997, d’11 de febrer.
6. A les reunions del Tribunal de Valoració podran assistir representants dels sindicats
presents en la Mesa Sectorial d’Educació, amb veu.

Cinquena. Valoració



1. Una vegada revisats els requisits presentats pels candidats per a participar en el
procés de selecció, i acceptada la participació d’estos, s’iniciaran les fases següents:
A) Valoració del curriculum vitae.
B) Valoració del projecte d’actuació referit a la plaça o places a què es concorre i al
perfil de l’assessoria, atenent als criteris següents:
− Les consideracions generals sobre la formació del professorat i les bases teòriques

en què es fonamenta.
− El plantejament d’objectius inicials a desenvolupar en relació amb la formació i

l’assessorament, respecte de la plaça per la qual opte, com a membre d’un equip
de treball en l’àrea de la seua assessoria i en el CEFIRE de destinació.

− Les habilitats de comunicació i relació amb l’entorn.
− La predisposició a la gestió i a l’ús de ferramentes informàtiques.
− La qualitat del projecte i la viabilitat dels objectius que inicialment pretén

aconseguir.
C) Verificació del curriculum vitae i defensa del  projecte d’actuació referit a la plaça o
places a què es concorre pel candidat o candidata en un acte públic.
2. Les puntuacions obtingudes en la valoració del curriculum vitae tindran un màxim
de 45 punts, sobre el barem que es determina en l’annex IV. En cap cas els mèrits
presentats podran valorar-se en dos apartats distints.
3. Les puntuacions obtingudes en la valoració del projecte d’actuació tindran un
màxim de 25 punts.
4. Per a cada una de les places només es convocarà a la fase C) als tres candidats o
candidates que hagen obtingut major puntuació en la suma obtinguda de la valoració
del Currículum Vitae i en la valoració del projecte d’actuació. Els casos d’empat es
dirimiran per la major de les qualificacions parcials en l’orde previst.
5. La defensa del projecte tindrà caràcter d’acte públic, on les persones seleccionades
disposaran de 30 minuts per a exposar el seu projecte d’actuació, i també respondre,
durant 15 minuts, a les preguntes que el tribunal li plantege sobre la viabilitat del seu
projecte i per a determinar les habilitats comunicatives i la capacitat per a coordinar
grups de docents. A la defensa del projecte se li assignarà un màxim de 30 punts.

Sisena. Procés de selecció
1. El tribunal farà públiques en la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i en les
direccions territorials de Cultura, Educació i Esport les relacions de candidats admesos
per complir tots els requisits exigits, i també els exclosos, amb indicació del motiu i
s’obrirà un termini de cinc dies per a la presentació d’al·legacions. Les al·legacions
seran estudiades pel Tribunal de Valoració.
2. Recollits els informes emesos per les comissions assessores i, després d’estudiar les
propostes de puntuació d’estes, es reunirà el Tribunal de Valoració per a establir la
puntuació obtinguda pels aspirants quant al curriculum vitae professional i al projecte
d’actuació.
3. Els qui passen a la fase C) del procés de selecció hauran de presentar la
documentació justificativa dels mèrits al·legats i indicats en el curriculum vitae en el
dia i lloc que els serà indicat pel Tribunal de Valoració. Les dites documentacions
seran revisades per un funcionari de la Direcció General d’Ensenyament habilitat pel
tribunal a eixe efecte. En el cas que hi haguera discrepància entre el curriculum vitae i
la documentació aportada, este funcionari elevarà un informe al tribunal que decidirà
l’exclusió de l’esmentat candidat o candidata i la crida al següent candidat que haja
obtingut major puntuació, sense menyscabament de les actuacions legals que se’n
pogueren derivar.
4. Una vegada efectuades les defenses dels projectes pels candidats i les candidates,
el tribunal farà públiques les relacions ordenades de les puntuacions obtingudes en



cada una de les fases del procés de selecció, en els taulers d’anuncis del lloc on s’haja
realitzat el procés de selecció. A partir d’eixe moment es disposarà d’un termini
d’al·legacions de cinc dies davant del president del Tribunal de Valoració.
5. El Tribunal de Valoració podrà deixar desertes les places dels candidats que no
aconseguisquen una puntuació mínima de 55 punts en el conjunt de la valoració.

Setena. Resolució del concurs
Una vegada finalitzat el procés, el Tribunal de Valoració elevarà la proposta de

nomenament, en comissió de servici durant un període de quatre anys, al director
general de Personal Docent que dictarà una resolució que serà publicada en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.

Huitena. Programa de formació
Els assessors de formació dels centres de formació, innovació i recursos

educatius nomenats amb motiu de la present convocatòria, hauran de participar en un
programa de formació. El seu disseny i desenvolupament serà responsabilitat de la
Direcció General d’Ensenyament, a través del Servici de Formació del Professorat.

Novena. Retirada de documents
Passats dos mesos des de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la

Generalitat Valenciana, s’obrirà un termini de trenta dies perquè els candidats no
seleccionats puguen retirar la documentació presentada que estarà depositada en el
Servici de Formació del Professorat de la Direcció General d’Ensenyament.

Quan els aspirants resulten seleccionats, la seua documentació i projecte
d’actuació quedaran depositats en el Servici de Formació del Professorat fins a la
finalització del període per al qual va ser nomenat.

Deu
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, d’acord  amb

l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i per l’aplicació
supletòria del que disposa l’article  1.2, en relació amb la disposició addicional 11,
apartat 1, del Decret Legislatiu de 24 d’octubre  de 1995, del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana,
podrà interposar-se amb caràcter potestatiu  recurs de reposició davant de la Direcció
General de Personal Docent en el termini d’un  mes comptat des de l’endemà  de la
seua publicació o interposar directament recurs contenciós administratiu davant del
Tribunal Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos comptats a
partir de l’endemà de la seua publicació.

València, 24 de maig de 2005

El director general de Personal Docent

José Antonio Rovira Jover



ANNEX I

LLOCS CONVOCATS

CEFIRE NÚM.
LLOC

ASSESSORIA

ZONA 1
VINARÒS 711543 GENERALISTA DE PRIMÀRIA

711545 ESCOLA RURAL
CASTELLÓ 711432 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

I INTERCULTURALITAT
711434 ESCOLA RURAL
794995 GENERALISTA DE PRIMÀRIA
797240 INFORMÀTICA
797297 ÀMBIT TECNOLÒGIC
797314 ORIENTACIÓ I TUTORIA

ZONA 2
SAGUNT 711449 EDUCACIÓ FÍSICA

797294 ÀMBIT LINGÜÍSTIC
797725 LLENGÜES I CULTURES CLÀSSIQUES

GODELLA 714884 EDUCACIÓ MUSICAL, DANSA I ART DRAMÀTIC
714885 ESCOLA RURAL
716630 GENERALISTA DE PRIMÀRIA
716633 EDUCACIÓ INFANTIL
797260 ÀMBIT TECNOLÒGIC
797305 PLÀSTICA, DISSENY I CERÀMICA

ZONA 3
VALÈNCIA 711454 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

I INTERCULTURALITAT
711455 GENERALISTA DE PRIMÀRIA
711456 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - NECESSITATS EDUCATIVES

ESPECIALS
711461 GENERALISTA DE PRIMÀRIA
779007 AULA DE NATURALESA

ZONA 4
TORRENT 711452 ESCOLA RURAL

711541 GENERALISTA DE PRIMÀRIA
794998 EDUCACIÓ INFANTIL
797267 ÀMBIT LINGÜÍSTIC
797269 ÀMBIT CIENTÍFIC

ZONA 5
ALZIRA 711527 GENERALISTA DE PRIMÀRIA

797301 EDUCACIÓ FÍSICA
GANDIA 711435 EDUCACIÓ INFANTIL

778944 EDUCACIÓ FÍSICA
797261 INFORMÀTICA
797797 ÀMBIT LINGÜÍSTIC

ZONA 6
XÀTIVA 711531 ESCOLA RURAL



714023 GENERALISTA DE PRIMÀRIA
ONTINYENT 711532 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

I INTERCULTURALITAT
778945 GENERALISTA DE PRIMÀRIA
797276 ÀMBIT LINGÜÍSTIC

ALCOI 711534 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA
I INTERCULTURALITAT

ZONA 7
BENIDORM

788504 GENERALISTA DE PRIMÀRIA
797287 ÀMBIT CIENTÍFIC

ALACANT 711521 EDUCACIÓ INFANTIL
797281 EDUCACIÓ FÍSICA
797293 ORIENTACIÓ I TUTORIA
797302 INFORMÀTICA
797308 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - NECESSITATS EDUCATIVES

ESPECIALS
ZONA 8
ELDA 711428 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

I INTERCULTURALITAT
711530 GENERALISTA DE PRIMÀRIA

ELX
ORIOLA 788502 EDUCACIÓ INFANTIL

713604 EDUCACIÓ MUSICAL, DANSA I ART DRAMÀTIC
ESPECÍFIC
XEST 797245 INFORMÀTICA

797256 SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT /
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

797262 EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL / FUSTA I MOBLE
797316 COMERÇ I MÀRQUETING
797669 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
797722 COMUNICACIÓ, IMATGE I SO



ANNEX II

PERFILS ESPECÍFICS DELS LLOCS D’ASSESSORIES DE FORMACIÓ

ASSESSORIES REQUISITS ESPECÍFICS
VALORACIÓ EN APARTAT
C. 3 DEL BAREM - ANNEX

IV

ESCOLA RURAL Cos de mestres
Haver tingut destinació en
centres rurals agrupats.

EDUCACIÓ INFANTIL
Cos de mestres tindre
l’especialitat d’Educació
Infantil.

Haver impartit docència en
eixa etapa educativa.

GENERALISTA DE
PRIMÀRIA

Cos de mestres.

LLENGÜES I CULTURES
CLÀSSIQUES

Cossos de professors i
catedràtics d’Educació
Secundària, especialitats de
Filosofia, Llatí, Grec.

Haver participat en PACG i
PDC.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Cos de mestres, cossos de
professors i catedràtics
d’Educació Secundària:
especialitats de Castellà,
Valencià, Llatí, Grec,
Anglés, Francés.

Acreditació de coneixement de
llengües estrangeres.
Haver participat en PACG i
PDC.

ÀMBIT CIENTÍFIC

Cos de mestres, cossos de
professors i catedràtics
d’Educació Secundària:
especialitats de Biologia i
Geologia, Física i Química i
Matemàtiques

Haver participat en PACG i
PDC.

ÀMBIT TECNOLÒGIC

Cos de mestres, cossos de
professors i catedràtics
d’Educació Secundària:
especialitats de Física i
Química, Matemàtiques,
Tecnologia, Informàtica,
Dibuix.

Haver participat en PACG i
PDC.

INFORMÀTICA

Cossos de professors i
catedràtics d’Educació
Secundària, especialitats
de: Tecnologia,
Informàtica.

ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT

Cos de mestres, cossos de
professors i catedràtics
d’Educació Secundària.

Haver participat en un conjunt
significatiu de programes
d’atenció a la diversitat
(compensatòria,
interculturalitat, diversificació
curricular, alumnat amb
necessitats educatives



especials…).

ORIENTACIÓ I TUTORIA
Cos de mestres, cossos de
professors i catedràtics
d’Educació Secundària.

EDUCACIÓ FÍSICA

Cos de mestres, especialitat
d’Educació Física, cossos de
professors i Catedràtics
d’Educació Secundària:
especialitat d’Educació
Física.

AULA DE NATURALESA
Cos de mestres, cossos de
professors i catedràtics
d’Educació Secundària.

Tindre experiència en
l’elaboració d’itineraris
didàctics.

PLÀSTICA, DISSENY I
CERÀMICA

Cos de mestres; cossos de
professors i catedràtics
d’Educació Secundària:
especialitat de Dibuix;
cossos de mestres de taller,
professors i catedràtics
d’escoles d’Arts Plàstiques i
Disseny.

EDUCACIÓ MUSICAL,
DANSA I ART DRAMÀTIC

Cos de mestres, especialitat
d’Educació Musical; cossos
de professors i catedràtics
d’Educació Secundària,
especialitat de Música;
cossos de professors i
catedràtics de conservatoris
de Música i Arts
Escèniques.

FORMACIÓ
PROFESSIONAL
ESPECÍFICA

Cossos de professors
tècnics de FP i professors i
catedràtics d’Educació
Secundària, corresponents
a les famílies professionals
en concordança amb la
denominació de
l’assessoria.



ANNEX III

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE
LLOCS DE TREBALL D’ASSESSORÍES DE FORMACIÓ DELS CENTRES DE FORMACIÓ,
INNOVACIÓ I RECURSOS EDUCATIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO DE ASESORÍAS DE FORMACIÓN DE LOS CENTROS DE
FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y RECURSOS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

DNI
PRIMER COGNOM
PRIMER APELLIDO

SEGON COGNOM
SEGUNDO APELLIDO

NOM / NOMBRE

DADES PROFESSIONALS / DATOS PROFESIONALES

COS A QUÈ PERTANY
CUERPO AL QUE

PERTENECE

CENTRES SOL·LICITATS / CENTROS SOLICITADOS

PETICIÓ
PETICIÓ

N
CEFIRE

NÚM. DE LLOC
NÚM DE
PUESTO

ASSESSORIA / ASESORÍA

1a

2a

3a

....................................... , ............ d ............................................... de 2005

FIRMA DEL SOL·LICITANT / FIRMA DEL
SOLICITANTE

DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENT DE LA CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I ESPORT



ANNEX IV

BAREM A UTILITZAR EN LA VALORACIÓ DEL CURRÍCULUM VITAE

CONCEPTE PUNTUACIÓ
PARCIAL MÀXIMA

A)
Titulacions diferents de les al·legades com a requisit per a
l’ingrés en el seu cos docent

5

A. 1.
Per cada títol de doctor (amb premi extraordinari
seran 4 punts).

3

A. 2. Per cada llicenciatura. 3
A. 3. Per cada diplomatura. 2

A. 4.
Titulacions obtingudes a través de les escoles
oficials d’Idiomes: per cada cicle elemental, 0,50
punts; per cada cicle superior, 1 punt.

2

A. 5.

Titulacions obtingudes a través dels conservatoris
professionals i superiors de Música, Dansa o Art
Dramàtic: per cada grau mitjà, 0,50 punts; per
cada grau superior, 1 punt. Este apartat serà
només d’aplicació específica per a qui opte als llocs
d’Educació Musical, Dansa i Art Dramàtic.

2

B) Experiència en organització i gestió de centres 5

B. 1.
Per cada any en la direcció o direcció d’estudis d’un
centre educatiu, o un Centre de Formació,
Innovació i Recursos Educatius.

1

B. 2.
Per cada any en un altre càrrec unipersonal de la
direcció de centres docents, o habilitació en centre
de formació, innovació i recursos educatius.

0,5

B. 3.
Per cada any com a membre electe de consell
escolar de centre, municipal o Consell Escolar
Valencià.

0,5

C)
Experiència professional. Adequació al perfil específic
segons l’annex II

11

C. 1.

Per cada any complet de servicis efectius prestats
en situació de servici actiu com a funcionari de
carrera que sobrepassen els cinc exigits com a
requisit.

1,5

C. 2.
Per cada any complet de servicis en les
administracions públiques, com a funcionari no
docent.

0,5

C. 3.

Per adequació al perfil específic establit en l’annex
II (en el cas de ser criteri temporal 1 punt per any
d’exercici, en el cas de sotmetre’s a acreditació
d’experiència o coneixements, es graduarà de 0 a
11 punts).

D)
Docència en activitats de formació del professorat i de
renovació pedagògica.
Les persones aspirants que hagen ocupat llocs de treball en

7



els centres de formació, innovació i recursos educatius,
centres de recursos, el programa d’innovació i reformes
experimentals, assessories didàctiques per a l’ensenyament
en valencià, o llocs en unitats de l’administració educativa
la funció del qual haja sigut el desenvolupament de
programes de formació del professorat i renovació
pedagògica, al·legaran, en este apartat, mentre s’ha
produït l’exercici d’algunes d’estes funcions, exclusivament
la permanència en tals llocs de treball.

D. 1.

Activitats de caràcter científic o didàctic
organitzades per les administracions educatives, les
universitats o altres entitats col·laboradores de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esport en matèria
de formació del professorat, formació professional i
renovació pedagògica:
1. Per cada 10 hores de docència.
2. Per cada ponència o comunicació.

0,40
0,20

D. 2.

Servicis prestats en assessories vinculades a la
planificació i execució de plans institucionals de
formació:
− Per cada any de servicis en un centre de

formació, innovació i recursos educatius; en un
centre de recursos; en el Programa d’Innovació i
Reforma Experimental; en una assessoria
didàctica per a  l’ensenyament en valencià; en
unitats de l’administració educativa la funció de
la qual siga desenvolupar programes de
formació del professorat i de renovació
pedagògica.

1

E)

Assistència i aprofitament en activitats de formació del
professorat organitzats per les administracions educatives,
les universitats o altres entitats col·laboradores de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esport en la formació del
professorat i la renovació pedagògica, durant els últims sis
anys:

5

E. 1.
Cursos, masters i programes de formació, per cada
crèdit o 10 hores d’assistència.

0,1

E. 2.
Per cada any de direcció, coordinació o participació
en seminaris i grups de treball.

0,5

E. 3.
Per cada any de direcció, coordinació o participació
en projectes de formació en centres.

0,5

E. 4.
Per cada assistència a congrés, jornada, simposi,
etc.

0,1

F) Treballs d’experimentació, investigació i innovació
educativa, seleccionats per mitjà de convocatòria pública,
realitzats per les administracions educatives, les
universitats o altres entitats col·laboradores de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esport en la formació del

6



professorat, la formació professional, la renovació
pedagògica i la participació en l’experimentació del sistema
educatiu.
F. 1. Autoria o direcció, per cada un d’ells. 2
F. 2. Col·laboració. 1
F. 3. Experimentació de la reforma del sistema educatiu,

per cada any.
1

G) Publicacions de caràcter didàctic o científic, que disposen
de ISBN o de ISSN.

6

G. 1. Per cada llibre, amb un màxim de dos autors. 2
G. 2. Per cada llibre col·lectiu, tres o més autors. 1
G. 3. Per cada article en revistes amb almenys un revisor

i consell editorial.
0,5


