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(màxim 10 punts)

1.1

1.2

1.3.

1.4

2.1.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.1.

I. Experiència docent prèvia (fins a un màxim de cinc punts)

II Formació acadèmica (Fins a un màxim de cinc punts)

Puntuació

Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al
qual s'opta, en centres públics: 1,000
Per cada mes: 0,0800

Per cada any d'experiència docent en especialitats de distints
cossos al qual s'opta, en centres públics: 0,500
Per cada mes: 0,0400

Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix
nivell educatiu que l'impartit pel cos al qual s'opta, en altres
centres: 0,500
Per cada mes: 0,0400

Per cada any d'experiència docent en especialitats de distint
nivell educatiu que l'impartit pel cos al qual s'opta, en altres
centres: 0,250
Per cada mes: 0,020

Expedient acadèmic en el títol al·legat (fins a 1,500 punts):

Pel certificat-diploma d’estudis avançats, títol oficial
de màster (que no siga el requisit per a l’ingrés), suficiència in-
vestigadora o equivalents: 1,0000

Per posseir el títol de doctor/a: 1,0000

Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000

Titulacions de primer cicle: 1,0000

Documentació acreditativa

Full de serveis certificat per la direcció territorial d'Educació
o òrgan competent o certificat del centre, amb el vistiplau
del director/a.

Full de serveis certificat per la Direcció Territorial d'Educació
o òrgan competent o certificat del centre, amb vistiplau del
director/a.

Certificat del director/a amb el vistiplau del Servei d'Inspecció
Educativa, on conste la durada real dels serveis.

Certificat del director/a amb el vistiplau del Servei d'Inspecció
Educativa, on conste la durada real dels serveis.

La mitjana es calcula sumant les puntuacions de totes les
assignatures i dividint el resultat pel nombre d'assignatures.
Si no hi figura l'expressió numèrica s'han d’emprar aquestes
equivalències:

Certificat acadèmic de notes de la titulació

Fotocòpia compulsada del certificat, diploma o títol.

Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol o
certificat d’abonament dels drets d’expedició.

Document justificatiu.

Certificació acadèmica i fotocòpia compulsada tant del títol
al·legat com a mèrit i l’al·legat com a requisit per a l’ingrés,
o certificat d’abonament dels drets d’expedició.

Subapartats

n ANNEX I. BAREM PER A LA VALORACIÓ DE MÈRITS

QUALIFICACIÓ        ESCALA DE 0 A 10        ESCALA DE 0 A 4
Aprovat                     5,0000                       1
Bé                              6,0000                       1,5
Notable                     7,0000                       2
Excel·lent                  9,0000                       3
Matrícula                10,0000                       4

  ESCALA DE 0 A 10        ESCALA DE 0 A 4                  PUNTUACIÓ
De 5,01 a 5,99      D’1,005 a 1,499       0,1000 punts
De 6 a 7,50           D’1,500 a 2,259       0,5000 punts
De 7,51 a 10       De 2,260 a 4               1,500 punts
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2.3.2.

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.2

3.2.2.1.

3.2.2.2.

Titulacions de segon cicle: 1,0000

Per cada títol professional de música i dansa: 0,5000

Per cada certificat de nivell avançat o equivalent d'EOI: 0,5000

Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny:
0,2000

Per cada títol superior de formació professional: 0,2000

Per cada títol de tècnic esportiu superior: 0,2000

Pel B2, C1 o C2 d’una llengua estrangera: 2,000

Formació permanent, convocada per les administracions educatives,
universitats o entitats col·laboradores, homologades o reconegudes
per l’administració educativa: fins a 1,000 punt

Cursos, grups de treball, projectes educatius i seminaris,
relacionats amb l'especialitat, l'organització escolar, ensenyament
en valencià, didàctica en general, psicopedagogia i sociologia de
l'educació: fins a 0,75 punts
Cursos de formació:
Durada no inferior a 30 hores: 0,1000
Durada no inferior a 100 hores: 0,2000
Podem acumular cursos no inferiors a 20 hores.
Grups de treball, projectes educatius, projectes d’investigació i
innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en
centres i seminaris. Només podem obtindre puntuació en un
dels subapartats per cada curs escolar.
-Participació: 0,2000
-Coordinació: 0,2000
-Seminaris i activitats anàlogues de durada no inferior a 30 h.:
0,2000
Cursos, grups de treball, projectes educatius i seminaris,
relacionats amb les tecnologies aplicades a l’educació fins a 0,25
punts
Cursos de formació:
Duració no inferior a 30 hores: 0,0500 punts
Duració no inferior a 100 hores: 0,1000 punts
Podem acumular cursos no inferiors a 20 hores.
Grups de treball, projectes educatius i seminaris. Només podem
obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar
-Participació: 0,2000
-Coordinació: 0,2000
-Seminaris i activitats anàlogues de durada no inferior a 30 h.:
0,2000

Certificació acadèmica i fotocòpia compulsada tant del títol
al·legat com a mèrit i l’al·legat com a requisit per l’ingrés, o
certificat d’abonament dels drets d’expedició.

Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol o
certificat d’abonament dels drets d’expedició.

Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol o
certificat d’abonament dels drets d’expedició.

Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol.

Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del ítol.

Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol.

Certificat de l’organisme competent (cal comprovar la
validesa de la certificació consultant l’annex I de l’Ordre
17/2013 de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport)

Certificat en el qual conste de manera expressa el nombre
d’hores de durada del curs. En cas d’entitats col·laboradores,
cal a més el certificat del reconeixement per part de l’admi-
nistració educativa.

III Altres mèrits (Fins a un màxim de dos punts)

NOTES IMPORTANTS:
Només es tindran en compte els mèrits perfeccionats
abans de la finalització del termini de presentació de
la sol·licitud de participació en les oposicions (fins el
26 de maig). En cap cas no seran valorats per
l’apartat 3.2 aquells cursos o assignatures la finalitat

dels quals siga l’obtenció d’un títol acadèmic, màster
o una altra titulació de postgrau. Tampoc no seran
valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals
siga l’obtenció del títol d’especialització didàctica o de
certificat d’aptitud pedagògica.
Així mateix, no podran considerar-se, a l’efecte de 

ser valorats, els mèrits indicats en els apartats 3.2
que hagen sigut realitzats amb anterioritat a
l’obtenció del títol exigit per a l’ingrés en el cos.
Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d’un
apartat. S’optarà per l’apartat més favorable a
l’aspirant.


