
 

INFORME DE LES MESES TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ  
SOBRE L’ACCÉS A CÀTEDRES 

 
El dia 3 de novembre es va celebrar la primera Mesa Tècnica sobre la 
convocatòria a catedràtics. El dia 10 de novembre s’ha celebrat la segona.  
A continuació presentem les aportacions de STEPV en aquestes meses, les 
qüestions que ha assumit la Conselleria i els canvis que ha introduït en 
l’esborrany. 
 
SOBRE DISTRIBUCIÓ PLACES PER ESPECIALITATS 
 
- STEPV, juntament amb la resta de sindicats, ha sol·licitat conéixer els criteris per 
a la distribució de les places i perquè hi ha moltes especialitats en què no s’ha 
convocat plaça.  
- Demanem també l’actualització de les dades pel que fa al nombre de funcionaris 
i catedràtics, ja que les darreres dades són de 2008.  
- Cal que conselleria també especifique les característiques generals de la 
convocatòria, com la previsió de les futures convocatòries al cos de catedràtics. 
- En la segona Mesa Tècnica, Conselleria no va presentar aquestes dades ni va 
especificar els criteris de repartiment de les places. 
 
 
ESMENES PROPOSADES 
 
Les aportacions de STEPV es basen en el criteris i propostes següents: 
 
- Tribunals: almenys un tribunal per especialitat per a garantir una valoració dels 
mèrits. 
 
- Coneixement del valencià: se sol·licita la retirada d’aquest punt i es demanda el 
certificat de capacitació com a requisit lingüístic (es tracta del cos de catedràtics, 
amb prioritat per a ser caps de departament, triar horaris –inclosos els dels grups 
en valencià-, etc.). 
  
- Barem per a la valoració de mèrits:  

• Puntuació: hi ha puntuacions en epígrafs generals que no s’ajusten a la 
puntuació màxima establerta pel Reial Decret que regula el procés. Es 
proposa ajustar-ho i reduir el pes de la puntuació dels aspectes subjectius: 
avaluació voluntària i memòria. L’antiguitat ha de guanyar pes, ja que 30 
anys és el màxim d’anys de servei del professorat i amb la proposta de 
l'esborrany es consideraria la mateixa puntuació per a tot el professorat 
amb més de 14 anys d'antiguitat. Cal especificar detalladament els ítems de 
cada apartat amb la corresponent puntuació, per tal que es valoren igual els 
mèrits a tots els tribunals i s’eviten les situacions de diferents 
interpretacions. 



 

• Avaluació voluntària: STEPV es mostra contrari a aquest tipus d'avaluació 
perquè, d’una banda, s’està duent a terme ja pel procediment ordinari i no 
cal afegir una valoració extraordinària; d’altra banda,  segons el 
procediment establert, l’avaluació no es mesura amb paràmetres objectius. 
La puntuació és excessiva. Aquesta no hauria de sobrepassar  0’5 punts. 
És dubtosa la resolució de l’inspector a favor o en contra del candidat que la 
puga demanar. I per últim, l’aplicació del procediment proposat no es pot 
dur a terme en alguns casos: si el candidat està o ha estat treballant en 
comissió de serveis desenvolupant tasques diferents de la docència. 

• Ampliació mèrits possibles: ampliació cursos de formació; reconeixement 
caporalia d’estudis; títols de EOI, ensenyaments artístics, CF, etc; 
reconeixement impartició cursos, seminaris, etc; grups de treball. 

• Activitats de formació: inclusió de totes les activitats de formació que es 
troben en els plans de formació permanent, tant rebudes com impartides ja 
siguen de la modalitat de formació en centre (assessorament, tutorització, 
curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, taller, grup 
de treball, intercanvi d’experiències, congrés, jornada, conferència, trobada 
pedagògica i taula rodona) 

• Mèrits acadèmics: reconeixement de Màsters i postgraus; títols 
d’ensenyaments artístics, d’escoles oficials d’idiomes.  

• Altres mèrits: ampliació de la consideració d’altres activitats tals com 
traductor, corrector, editor així com el caràcter de la publicació: 
nacional/internacional; participació en projectes educatius: CEFIRE, 
Conselleria, altres entitats…; participació en programes educatius  (PROA, 
PASE, plurilingüisme…). 

• Memòria: retirada d’aquest punt ja que no representa cap mèrit i és 
subjectiu. La memòria consisteix en una recopilació teòrica de funcions i 
normatives. És massa extensa. 

 
 
De totes aquestes aportacions, Conselleria només ha acceptat: 

• Reconeixement de la Caporalia d’Estudis com a treball desenvolupat. 
• Reconeixement dels títols de EOI en els mèrits acadèmics (però no 

d’ensenyaments artístics i formació professional). 
• Reconeixement d’activitats de formació: congresos, jornades, cursos de 

formació impartits sobre aspectes científics o didàctics de l’especialitat. 
 
Altres canvis introduïts: 

• S’ha reordenat la puntuació, a la baixa en alguns casos, però no s’ha tocat 
la puntuació dels ítems subjectius (avaluació voluntària i memòria).  

• Reconeixement de les publicacions electròniques 
• Ampliació del termini de presentació de sol·licituds i documentació 

acreditativa de mèrits de 20 dies natuals a 15 dies hàbils. 
• Amplicació del termini de reclamacions en cas d’exclusió: de 7 dies a 10 



 

dies hàbils. 
 


