


NORMATIVA APLICABLE

 R.D. 276/2007 d’ingrés, de 23 de febrer (BOE núm. 53 
2/03/2007)

 Convocatòria: Ordre 15/2016, de 16 de maig, de la 
Conselleria d’Educació,Investigació, Cultura i Esport, per la 
qual es convoca el procediment selectiu d’ingrés al cos de 
catedràtics de Música i Arts Escèniques (DOCV 19/05/2016)

 Temaris: Ordre ECD/1752/2015, de 25 d’agost, per la qual 
s’aproven els temaris que han de regir els procediments 
d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en el cos de 
catedràtics de Música i Arts Escèniques en les especialitats 
vinculades als ensenyaments superiors de Música i Dansa
(BOE 28/08/2015)



REQUISITS PER A OPOSITAR

 Títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de 
grau corresponent, títol superior d’ensenyaments
artístics equivalent a llicenciatura o grau, o aquella 
titulació equivalent, als efectes de docència, als
estudis superiors de Música o Dansa, sempre que 
estiga expressament homologada pel Ministeri
d’Educació i Ciència i de forma individualitzada.

 Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials del 
País Valencià



REQUISITS TITULACIÓ VALENCIÀ

 Certificat de Capacitació en Valencià. Aquest requisit afecta a les 
condicions per presentar-se a les oposicions, a superar o no la fase 
de pràctiques i a poder optar a llocs de treball. El títol de Mestre de 
Valencià també es pot presentar com a requisit.

 Hi ha 3 opcions diferents:

1. Capacitació en Valencià

2. Nivell C1 en valencià expedit per la JQCV, EOI o Universitats 
Valencianes (amb la condició d'obtindre la Capacitació al llarg de 
la Fase de pràctiques si aproves les oposicions amb plaça)

3. En cas de no tindre ni la Capacitació ni el C1, aprovar una prova 
prèvia de valencià (amb la condició d'obtindre la Capacitació si 
aproves les oposicions amb plaça). Aquesta prova prèvia es 
realitza 14 de juny a les 16h.



REQUISITS TITULACIÓ VALENCIÀ

Qui dispose d’una acreditació equivalent al 

nivell C1 de coneixements de valencià (títol

diferent a JQCV,  EOI o universitat valenciana), 

obligatòriament ha de presentar-la el dia de la 

prova prèvia del 14 de juny.

Els examinadors comprovaran que aquesta 

certificació siga vàlida. En cas contrari, s’haurà 

de realitzar la prova corresponent.



ACREDITACIÓ  DE LA FORMACIÓ I CAPACITAT DE TUTELA  EN 

INVESTIGACIONS PRÒPIES DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

 Títol de doctor.

 Títol universitari oficial de màster per a l’obtenció del 

qual s’hagen exigit, almenys, 60 crèdits ECTS, o 300 

hores per a màsters de plans d’estudis anteriors, i que 

capacite per a la pràctica de la investigació educativa o 

de la investigació pròpia dels ensenyaments artístics.

 Suficiència investigadora o el certificat diploma 

acreditatiu d’estudis avançats.



ACREDITACIÓ  DE LA FORMACIÓ I CAPACITAT DE TUTELA  EN 

INVESTIGACIONS PRÒPIES DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

 No es tindrà en compte per a la valoració dels mèrits. 

Un títol no podrà presentar-se com a requisit de titulació 

requerida per a l’ingrés i per a l’acreditació de la 

formació i capacitat de tutela. En tot cas, cap 

documentació podrà ser objecte de valoració en dos 

apartats diferents de la convocatòria.

 Les persones aspirants que no hagen acreditat la 

formació i capacitat de tutela en investigacions pròpies 

dels ensenyaments artístics no podran ser qualificades 

ni podran continuar en el procediment selectiu, i perdran 

tots els drets que se’n deriven.



QUINS MÀSTERS ACREDITEN LA FORMACIÓ 

I CAPACITAT DE TUTELA DE LES INVESTIGACIONS?

 S’acceptaran aquells màsters que tinguen relació amb

el context pel qual s’han exigit, és a dir, l’àmbit de 

l’ensenyament i, en concret, de l’ensenyament artístic. 

Per tant, aquells màsters que tinguen alguna relació

amb la investigació educativa, amb els ensenyaments

artístics o amb la investigació de la gestió educativa 

s’acceptaran.

 S’exceptuen el CAP o el Màster de Secundària, perquè

capaciten per a la docència però no per a la 

investigació. 

 Els títols de màster estrangers han d’estar homologats a 

l’estat espanyol. 



INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ

 Termini de presentació: fins al 8 de juny. 

 La sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu. Cada participant 

haurà d’utilitzar necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d’internet, 

de manera que no es podran fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tindre un 

número de referència diferenciat. Una vegada omplida la instància, s’imprimirà per 

triplicat.

 La sol·licitud impresa per triplicat haurà de presentar-se, si és el cas, en alguna de 

les entitats financeres col·laboradores a l’efecte del deute de la taxa corresponent.

 Així mateix, una vegada abonada la taxa en l’entitat col·laboradora, les persones 

aspirants presentaran la sol·licitud en els registres, preferentment, de les Direccions 

Territorials d’Educació.

 Documentació que cal adjuntar: 

 A la instància de sol·licitud s’acompanyaran els documents següents:

 Fotocòpia del document nacional d’identitat; la declaració, si és el cas, per a la no-

inclusió en les llistes d’interins (annex VII); els documents que acrediten la condició 

de membre de família nombrosa o família monoparental de categoria general o 

especial, en el cas d’haver-ho al·legat; acreditació en el cas d’haver-se al·legat ser 

víctima d’actes de violència sobre la dona; certificació de la condició d’aspirant amb 

diversitat funcional igual o superior al 33 %, en el cas d’haver-se al·legat.



TRIBUNALS  I  COMISSIONS DE SELECCIÓ

 Qui pot formar part dels tribunals?

 Els tribunals estaran compostos preferentment per personal 

funcionari de carrera en actiu del cos de catedràtics de 

Música i Arts Escèniques, del cos d’inspectors d’educació o 

del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa en 

nombre imparell, no inferior a cinc.

 Totes les persones que formen part dels tribunals 

pertanyeran a cossos d’igual o superior subgrup de 

classificació que el que correspon al cos a què opten les 

persones aspirants.

 En la designació dels tribunals es vetlarà pel principi 

d’especialitat, d’acord amb el qual la majoria dels seus 

membres haurà de ser titular de l’especialitat objecte del 

procés selectiu.



TRIBUNALS  I  COMISSIONS DE SELECCIÓ

 Funcions dels tribunals

 La qualificació de les distintes proves de la fase 

d’oposició.

 Comprovar l’acreditació de la formació i capacitat de 

tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments 

artístics.

 La valoració dels mèrits de la fase de concurs. 

Reclamacions a la puntuació provisional dels mèrits.

 El desenvolupament del concurs-oposició, d’acord amb 

el que disposa la convocatòria d’oposicions.



TRIBUNALS  I  COMISSIONS DE SELECCIÓ

 Com es trien els tribunals?

 President/a designat per la Direcció General de Centres i Personal Docent, 

d’entre funcionaris de carrera del cos de catedràtics de Música i Arts 

Escèniques, del cos d’inspectors d’educació o del cos d’inspectors al 

servici de l’Administració educativa.

 Quatre vocals per sorteig públic, entre personal funcionari de carrera en 

actiu del cos d’inspectors d’educació, del cos d’inspectors al servei de 

l’Administració educativa o del cos de catedràtics de Música i Arts 

Escèniques, preferentment titulars de l’especialitat assignada al tribunal. 

 Excepcionalment, es podrà sol·licitar d’altres administracions educatives 

funcionaris de carrera de l’especialitat o cos corresponent per a formar part 

dels tribunals, de manera que es podran designar assessors especialistes i 

ajudants .

 Si és necessari es nomenarà un tribunal conformat en les mateixes 

especificacions mencionades abans per a més d’una especialitat.

 Excepcionalment, si no hi ha suficients persones funcionàries de carrera en 

una especialitat determinada es pot designar directament d’entre 

funcionariat dels cossos docents d’altres especialitats.



TRIBUNALS  I  COMISSIONS DE SELECCIÓ

 Quins són els motius d’abstenció dels membres dels tribunals?

 Si han realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al 

mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors.

 Si tenen interés personal en l’assumpte o estar en litigi pendent amb algun 

interessat.

 Si tenen parentiu de consanguinitat fins a quart grau.

 Si tenen amistat íntima o enemistat manifesta.

 Si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada 

directament o haver- li prestat serveis professionals durant els dos últims 

anys.

 Hi ha un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la 

publicació en el DOCV.

 Es poden recusar els membres d’un tribunal d’oposició?

 Sí, i les circumstàncies que s’han de donar per a recusar un tribunal són 

les mateixes que les exposades en el cas de l’abstenció.



TRIBUNALS  I  COMISSIONS DE SELECCIÓ

 Comissions de selecció

 En totes aquelles especialitats que tinguen més d’un tribunal, s’establirà una 

comissió de selecció. Estarà formada per un nombre senar de persones (mínim de 

5) designades per la Direcció General de Centres i Personal Docent.

 Funcions de les comissions de selecció

 L’elaboració dels criteris d’avaluació de les distintes parts de les proves de la fase 

d’oposició.

 La determinació de les especificacions de determinats aspectes tant de la prova 

pràctica de la primera part així com de la segona part de l’oposició.

 La coordinació dels tribunals i l’elaboració de la prova pràctica.

 La determinació dels criteris d’actuació dels tribunals i homogeneïtzació d’aquesta.

 L’agregació de les puntuacions corresponents a la fase de concurs a les adjudicades 

en la fase d’oposició, l’ordenació dels aspirants i l’elaboració de les llistes dels 

aspirants que hagen superat ambdues fases.

 La declaració dels aspirants que hagen superat les esmentades fases, la publicació 

de les llistes corresponents a les persones seleccionades, així com la seua elevació 

a l’òrgan convocant.



TRIBUNALS  I  COMISSIONS DE SELECCIÓ

 Personal assessor, especialista i ajudant tècnic

 Els tribunals, excepcionalment, podran proposar a la Direcció 

General de Centres i Personal Docent la incorporació de personal 

assessor especialista i ajudant tècnic als seus treballs. Seran 

funcions del primer l’assessorament a membres de l’òrgan de 

selecció en l’avaluació dels coneixements i mèrits objecte de la 

seua especialitat.

 Els ajudants col·laboraran amb aquests òrgans per mitjà de la 

realització de les tasques tècniques de suport que aquests els 

assignen. En la seua activitat, els uns i els altres es limitaran a 

l’exercici de les seues competències respectives. La seua 

designació correspon a la Direcció General de Centres i Personal 

Docent.



PROVES D’OPOSICIÓ

 PROVES PRÈVIES DE LLENGUES

 FASE D’OPOSICIÓ:

1.PROVA ESCRITA TEÒRICA

2.CAS PRÀCTIC

3.PRESENTACIÓ GUIA DOCENT

4.PREPARACIÓ I EXPOSICIÓ D’UNA UNITAT 
DIDÀCTICA

 FASE DE CONCURS



PRIMERA PROVA: PART A

PROVA ESCRITA TEÒRICA
 Sorteig del tema a desenvolupar:

 Temaris fins a 25 temes: 2 boles

 Temaris entre 25 i 51 (error) temes: 3 boles 

 Temaris amb més de 50 temes: 4 boles

 Duració: 2 hores.

 Finalitzada la prova, el tribunal convoca als
aspirants per fer la lectura. Pot ser la mateixa
vesprada.



PRIMERA PROVA: PART B.

CAS PRÀCTIC

 Consistirà en la realització d’una prova pràctica que 

permetrà comprovar que es posseeix la formació científica, 

el domini de les habilitats tècniques o instrumentals 

corresponents a l’especialitat a què s’opte, així com la 

formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies 

dels ensenyaments artístics prèviament acreditada.

 El temps que es disposarà per a la realització serà el que 

determine el tribunal (veure annex III).



VALORACIÓ PRIMERA PROVA

 Cada una de les dos parts de que consta suposarà 5 
punts dels 10 que compendrà la valoració total.

 Per a la seua superació, s’ha d’obtindre una puntuació
mínima igual o superior de 5 punts, que serà el resultat
de sumar les puntuacions corresponents a les dos 
parts.

 La puntuació obtinguda de cadascuna de les parts
haurà de ser igual o superior al 25% de la puntuació
assignada (2,5 punts).

 Finalitzada la prova es publicaran les puntuacions
obtingudes i la relació dels que podran realitzar la 
segona prova.



SEGONA PROVA

1. PRESENTACIÓ I DEFENSA D’UNA 

GUIA DOCENT

2. PREPARACIÓ I EXPOSICIÓ D’UNA 

UNITAT DIDÀCTICA



PRESENTACIÓ I DEFENSA 

D’UNA GUIA DOCENT

 Farà referència a una assignatura o càrrega lectiva del currículum 
vigent en el present curs acadèmic per als ensenyaments superiors
de Música i Dansa, depenent de l’especialitat per la qual s’hi
participa, i per a qualsevol dels conservatoris superiors del País 
Valencià. Hauran d’especificar-se almenys cada un dels elements i 
les característiques que s’indiquen en l’annex II.

 Haurà d’entregar-se al tribunal en el moment de comparéixer a la 
crida per a la realització de la part B de la primera prova. 

 En el moment de la defensa davant del tribunal, la persona aspirant
podrà utilitzar un exemplar de la guia aportada per ella mateixa i un 
guió que no excedirà un foli, que s’entregaran al tribunal a la seua
finalització.

 La seua exposició es farà junt amb la unitat didàctica.



CARACTERÍSTIQUES PRESENTACIÓ 

DE LA GUIA DOCENT

 Contindrà els elements mínims següents :

 Dades d’identificació de l’assignatura

 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la 
titulació

 Coneixements previs, coneixements recomanats i/o relació amb altres
assignatures de la mateixa titulació

 Competències de l’assignatura

 Resultats d’aprenentatge

 Un mínim de deu unitats didàctiques o blocs temàtics on es desenvoluparan els
continguts de l’assignatura i l’organització temporal del seu aprenentatge.

 Metodologia i activitats formatives.

 Adequació del procés d’ensenyament d’aprenentatge a les aptituds de l’alumnat

 Sistema d’avaluació i qualificació: instruments i criteris d’avaluació.

 La guia docent tindrà, sense incloure la portada, l’índex i els annexos, una 
extensió de 20 fulls, format DIN A4, escrits en una sola cara i espai simple, amb
lletra Times New Roman, grandària 12 punts sense comprimir. En cas d’incloure
annexos aquests tindran una extensió màxima de 10 folis.



PREPARACIÓ I EXPOSICIÓ 

UNITAT DIDÀCTICA
 Dues opcions: 

 1.- Triar el contingut d’una unitat didàctica entre tres extretes a 
l’atzar per l’aspirant relacionada amb la guia docent presentada.

 2.- Triar el contingut de la unitat didàctica d’un tema entre tres 
extrets a l’atzar per l’aspirant, del temari oficial de l’especialitat

 Hauran de concretar- se les competències, els resultats
d’aprenentatge, els continguts, les activitats formatives amb els
seus procediments d’avaluació.

 Una hora per a la preparació de la unitat didàctica.

 Es pot utilitzar el material que considere oportú i un guió o 
equivalent que no excedirà un foli i que s’entregarà al tribunal al 
final.

 Màxim d’una hora per a la defensa oral de la guia docent i 
l’exposició de la unitat didàctica. Comencem amb la defensa de la 
guia docent presentada (màxim 30 minuts). Després l’exposició
de la unitat didàctica. 



VALORACIÓ DE LA SEGONA PROVA

 Es valorarà globalment de 0 a 10 punts.

 S’haurà d’obtindre per a la seua superació 

uma puntuació igual o superior a 5 punts.

 Finalitzada la prova es publicaran les 

puntuacions obtingudes i es convocarà als 

aspirants que hagen superat la Fase 

d’Oposició per al següent dia hàbil per 

presentar els mèrits de la fase de concurs.



VALORACIÓ DE LA 

FASE D’OPOSICIÓ

 Per a calcular la nota de totes les proves i parts, s’ha de 

trobar la mitjana aritmètica de les qualificacions dels i les 

membres del tribunal que no tinguen una diferència de 

més de 3 punts. Quan hi haja una diferència de tres o 

més enters, seran automàticament excloses les 

qualificacions màximes i mínima, i la puntuació mitjana 

es calcularà entre les qualificacions restants.

 Finalitzada la prova es publicaran les puntuacions 

obtingudes i es convocarà als aspirants que hagen 

superat la Fase d’Oposició per al següent dia hàbil per 

presentar els mèrits de la fase de concurs.



CRITERIS D’AVALUACIÓ

 Els tribunals faran públics els criteris d’avaluació i de correcció de les distintes proves 

de la fase d’oposició als taulers d’anuncis on se celebre el procés selectiu amb 

anterioritat a l’inici de les proves i en la web de la Conselleria d’Educació: 

http://www.ceice.gva.es.

 S’especificarà el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb què els 

tribunals avaluaran cada una de les proves. Els mencionats criteris d’avaluació tindran 

com a objectiu comprovar de manera diferenciada dos dimensions:

 a) Els coneixements suficients sobre l’especialitat docent, tant tècnics com 

metodològics (aspectes d’organització de l’aprenentatge de l’alumnat, aspectes 

psicopedagògics de l’aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per 

a impartir les àrees, matèries o crèdits de formació professional propis de 

l’especialitat).

 b) Les habilitats i competències necessàries per a aplicar aquests coneixements 

(capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat 

d’anàlisi i de crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i 

l’organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la 

diversitat de l’alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges).

 Els criteris de correcció figuraran amb les distintes ponderacions que els serà aplicat 

per part del tribunal.



TERMINI DE REALITZACIÓ 

DE LA FASE D’OPOSICIÓ

 Començament a partir del 28 de juny. No s’especifica la 

data de finalització de les proves, a diferència de la resta 

de convocatòries dels altres cossos.



FASE DE CONCURS

 Presenten mèrits únicament els aspirants que superen la

Fase d’Oposició. No es podran aconseguir més de 10

punts en la valoració dels mèrits.

 Se’ls convocarà a l’entrega de mèrits el dia següent hàbil a

la publicació de la nota segons el Model de declaració de

mèrits arreplegat com annex en les convocatòries.

 Cal presentar tant l’original com la còpia dels certificats,

títols,… per tal que el tribunal certifique l’autenticitat.

 Els documents han d’estar redactats en alguna de les dues

llengües cooficials del P.V.



FASE DE CONCURS

QÜESTIONS A TINDRE EN COMPTE

 Que al barem de mèrits únicament seran baremats aquells mèrits 
perfeccionats fins l’últim dia d’entrega d’instàncies. (08/06/2016)

 En cap cas 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 seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals 
siga l’obtenció del títol d’especialització didàctica o de certificat 
d’aptitud pedagògica, o Certificat Capacitació, o Diploma de Mestre. 

 Així mateix, no podran considerar-se, a l’efecte de ser valorats, els 
mèrits indicats en l’apartat 3.2 els mèrits que hagen sigut realitzats 
amb anterioritat a l’obtenció del títol exigit per a l’ingrés en el cos. 



FASE DE CONCURS

QÜESTIONS A TINDRE EN COMPTE

 Un mateix mèrit no podrà ser baremat en dos 

apartats o subapartats del present barem, i sempre 

en aquell que siga més favorable a l’opositor.

 En el cas d’aportar com a documentació

justificativa d’acreditació de mèrit una certificació

acadèmica oficial en la qual conste la superació

dels estudis al·legats i el pagament dels drets

d’expedició en substitució del títol al·legat, aquesta

haurà de tindre una antiguitat màxima d’un any

des de la data d’emissió de la certificació.



QUINES TITULACIONS M’INTERESSA PRESENTAR COM A REQUISIT, 

CAPACITAT DE TUTELA DE LES INVESTIGACIONS I COM A MÈRIT PER 

OBTINDRE LA MÀXIMA PUNTUACIÓ? 

 Cal tindre en compte que:

 1.- El títol al·legat per a l’ingrés no computa per als mèrits. Si es 
tracta del doctorat, tampoc computa per acreditar la capacitat de 
tutela de les investigacions de l’alumnat.

 2.- El títol al·legat és el que es té en compte per a la baremació de 
l’expedient acadèmic (Annex I)

 3.- Els títols al·legats per acreditar la capacitat de tutela de les 
investigacions de l’alumnat tampoc computen per als mèrits.

 4.- Igualment passa amb les titulacions de valencià que hagen sigut
presentades com a requisit. No computen per als mèrits.

 5.- No es valoraran en els mèrits indicats en l’apartat 3.2 (Formació
permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i 
seminaris. Màxim 1 punt)  que hagen sigut realitzats amb anterioritat
a l’obtenció del títol al·legat per al seu ingrés en el cos.

 Per tant, cal tindre en compte totes aquestes variables a l’hora
d’al·legar la titulació per a l’ingrés, la que capacite per a la tutela de 
les investigacions i la que millor puntue com a mèrit, si és el cas.



RECLAMACIONS
 Puc demanar la revisió de les proves de la fase d’oposició?

 Contra les puntuacions obtingudes en cada una de les proves de la fase d’oposició, 
que no posa fi al procediment, no és procedent cap recurs, podent els interessats
interposar el corresponent recurs contra la publicació de les llistes d’aspirants
seleccionats.

 Segons l’article 35 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú els ciutadans tenen
dret a conéixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en 
què tinguen la condició d’interessats.

 Puc reclamar la puntuació obtinguda en la baremació dels mèrits?

 En el termini de 24 hores a partir de la seua exposició, es poden presentar per escrit
les al·legacions que es consideren oportunes al president/a del tribunal, que les 
estudiarà, les resoldrà i publicarà, finalment, un llistat amb la baremació definitiva.

 Si no et satisfà la resposta pots interposar recurs d’alçada davant el director general 
de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
publicació.

 Puc recórrer els resultats finals?

 Es pot interposar recurs d’alçada davant el director general de Personal i Centres 
Docents en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de 
publicació de la llista als taulers d’anuncis corresponents.



PUNTUACIÓ GLOBAL

 La nota global de la fase d’oposició (nota 1) es 
calcula efectuant la mitjana aritmètica de la nota 
de la primera prova i de la segona prova. La 
nota de la primera prova és la suma de les notes 
de la part A (examen teòric) i de la part B (prova
pràctica). La nota 1 representa 2/3 de la 
puntuació global de tot el procés.

 A la nota 1, cal sumar-hi el resultat del barem de 
mèrits (nota 2), que s’ha de ponderar en 1/3 



OBTENCIÓ PUNTUACIÓ GLOBAL 

FASE D’OPOSICIÓ (NOTA 1) EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 

Primera prova (de 0 a 10)  

Part A) Examen teòric (de 0 a 5) 

Part B) Prova pràctica (de 0 a 5) 

Nota de la primera prova= part A+part B 

Notes:  

1A) 3,4  

1B) 2,5  

5,9 (50%=2,95) 

Notes  

1A) 3,1  

1B) 4,2  

7,3 (50%=3,65) 

Segona prova (de 0 a 10) NOTA: 5,5 (50%=2,75) NOTA: 5,5 (50%=4,05) 

Nota fase oposició:  

Nota 1a prova (50%) + Nota 2a prova 
(50%) 

1a prova + 2a prova 

2,95 + 2,75 = 5,7 

1a prova + 2a prova 

3,65 + 4,05 = 7,7 

Ponderació de 2/3 d’aquesta nota = 

NOTA 1 

2/3 de 5,7 = 3,8 2/3 de 7,7 = 5,1333 

FASE DE CONCURS (NOTA 2) 

 

  

Resultat barem de mèrits 

Ponderació d’1/3 d’aquesta nota =  

NOTA 2 

Barem = 4,1586 

1/3 de 4,1586 = 1,3862 

Barem = 7,4356 

1/3 de 7,4356 = 2,4785 

NOTA GLOBAL DE L’OPOSICIÓ =  

NOTA 1 + NOTA 2 

3,8 + 1,3862 = 5,1862 5,1333 + 2,4785 = 7,6118  

 

 



ORDRE ACTUACIÓ ASPIRANTS

 L’ordre d’actuació dels aspirants començarà 

per l’aspirant el cognom del qual comence 

per la lletra que dispose l’última Resolució de 

la Conselleria de Justícia i Administracions 

Públiques, en la qual es determina la lletra 

per a fixar l’ordre d’actuació dels aspirants en 

totes les proves selectives.

 Lletra “M” publicada al DOCV 14/03/16. 



BORSES DE TREBALL

 Ara està vigent de nou l’acord de Professorat Interí de 2010, després de la 
sentència de juny del 2015 guanyada per STEPV.

 El professorat interí que actualment forma part de les borses de treball NO 
està obligat a participar en les oposicions. Si decideix participar-hi, 
continuarà en el mateix lloc de la borsa de treball, independentment del 
resultat en la fase d’oposició en cas de no superar el procés selectiu.

 El professorat sense serveis prestats que forma part de les borses de 
treball, no té lloc consolidat en la borsa de treball com a professorat interí.

 Totes la resta d’aspirants que opositen enguany i no superen el procés
entren a formar part de les borses de treball per l’especialitat de l’oposició
ordenades segons nota i nombre de proves superades. Qui no supere 
almenys la primera prova (part A i B), per a exercir llocs en règim
d’interinitat, haurà d’acreditar els títols específics requerits en les 
corresponents borses extraordinàries. Els qui no hagen realitzat les dos 
parts que constitueixen la primera prova, i per això hagen sigut qualificats
com a no presentats d’acord amb què estableix la base 8.1a, es 
considerarà que no han participat en els procediments selectius. Per tant, 
no formaran part de les borses de treball. Els qui no hagen acreditat estar 
en possessió del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià
quedaran temporalment desactivats de la llista.



I SI HE APROVAT I TINC PLAÇA, 

QUÈ HE DE FER?
 Si has aprovat i figures com a seleccionat/ada en els llistats d’aspirants, felicitats: ja

ets funcionari/ària en pràctiques. Tens un mes a comptar des de l’endemà de la 
publicació de les llistes de persones seleccionades per a presentar en la DG de 
Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport la documentació següent: 

 a) Fotocòpia compulsada del títol al·legat.

 b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat del servei de cap
administració pública o d’estar inhabilitat.

 c) Certificat de minusvalidesa, si és el cas.

 d) Fotocòpia del DNI.

 e) Si no tens la nacionalitat espanyola acreditada i hi participes segons la base 
2.1.1.a) has d’acreditar-ho amb còpia compulsada.

 f) Si no tens la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es dedueix
del teu origen hauràs d’acreditar-ho presentant una còpia compulsada de les 
titulacions enumerades en la base 7.1.1.

 g) Certificat mèdic oficial.

 h) Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en 
Valencià o del Diploma de Mestre, o si és el cas, del certificat oficial de valencià
nivell C1 expedit per la JQCV, per EOI o per universitats valencianes.

 i) Certificat negativa subscrita pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.



ADJUDICACIONS I CONCURS DE 

TRASLLATS

 Els qui hagen superat el procés selectiu seran

adjudicats provisionalment en les adjudicacions

de juliol. El curs següent hauran d’acudir amb

caràcter forçós al concurs de trasllats. 



INFORMACIÓ ACTUALITZADA DEL 

PROCÉS SELECTIU

www.intersindical.org/stepv

INFORMACIÓ DE L’OFERTA FORMATIVA DE 

L’ESFMB

www.escolasindical.org

http://www.intersindical.org/stepv
http://www.escolasindical.org/

