CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
SOTSDIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT
SERVICI DE SELECCIÓ Y PROVISIÓ
DE LLOCS DE PERSONAL DOCENT

Vista la Resolució de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de
Personal Docent, sobre la provisió de Llocs de treball en règim d’interinitat en
les ensenyances de formació profesional inicial, les ensenyances artístiques i
ensenyances d’idiomes, i una vegada convocades, celebrades i resoltes un bon
nombre de borses per a la provisió de llocs de treball corresponents a les
ensenyances artísitiques superiors, suficients com per a una òptima valoració,
es procedeix a la sol·licitud de modificació de determinats aspectes de
l’esmentada resolució que a continuació es detallen per tal que seguisca el
procediment corresponent per al seu estudi i tractament en la Mesa de
Seguiment, i posteriorment en la Mesa Sectorial:

•

Primer punt, queda igual.

•

Segon

•

En els requisits de participació, a banda de la titulació exigida en la
normativa vigent per a l’accés al cos docent corresponent, es requerirà
l’acreditació de la formació i capacitat de tutela en les investigacions
pròpies de les Ensenyances Artistiques, prevista en el article 17 del
Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer. Aquesta especificació no
modificaría la redacció de l’article original, ja que els requisits proposats
apareixerien a la convocatòria amb la descripció de la resta de requisits.

• A més de considerar l’exempció de la prova, tal i com apareix en la
resolució en aquest article i el seu desenvolupament al barem de
mèrits, es proposa ampliar l’exempció als aspirants que puguen
justificar fefaentment que han superat una prova d’aptitud
anteriorº en la qual se’ls exigia competència en la matèria
requerida de la convocatoria actual. Caldría especificar que
aquesta circumstancia es dóna solament per a les ensenyances
artístiques superiors. (º sempre que no supere un determinat
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perióde de temps que garantisca l’actualitat del domini pràctic de
la matèria.
Aquesta proposta es basa en el fet que en multitud de casos es tracta de
convocatòries de borses d'especialitats noves o d’especialitats que abans
cobrien més competències, que fins al moment han estat presents als plans
d’estudis sota una altra nomenclatura, cobrint les necessitats curriculars que la
nova especialitat estableix. Tot açò hauran d'acreditar-ho documentalment de la
mateixa manera que per a l’exempció ja establida.

•

Tercer queda igual.

•

Quart: Proposta modificació de barem de mèrits per a la convocatòria de
borses per a la provisió de llocs de treball corresponents a les
ensenyances artístiques superiors.
Especificació concreta del tipus de mèrit i l’entitat de les empreses o
projectes als quals s’ha pàrticipat i s’aporten com a mèrits. Entre els
documents justificatius d’aquesta dimensió estaria la presentació de
contractes laborals.

Aquesta proposta incorpora aspectes de millora, que han sigut consensuats
amb tots els centres implicats en les ensenyances artístiques superiors i amb el
vist i plau de l’ISEACV, amb l'objectiu d'adaptar aspectes generals reflectits en
el barem publicat als mèrits que un aspirant a qualsevol especialitat
d'ensenyaments artístics superiors pot reunir i que fins al moment no s'han
pogut valorar per no aparèixer en el barem. Els mèrits que es proposen valorar
es consideren rellevants qualitativament per al desenvolupament de les
ensenyances artístiques superiors relacionats directament amb els
requeriments de l’ Espai Europeu d’Educació Superior (s’adjunta la proposta).

•

Modificar. Quint. En la composició de la comissió de selección, el vocal
corresponent al representant de la direcció general competent per raó de
la matèria o l’ISEACV, en funció de l’especialitat convocada, es proposa
que s’afexisca “o funcionari en qui delegue”.

2

•

La prova pràctica hauria de ser puntuable dins d’una escala numèrica i

no categòrica d’apte o no apte. D’aquesta manera els/les aspirants
seleccionats quedaran ordenats d’una forma més acord amb el rendiment
demostrat en la prova. Aquesta ordenació respondrà a la ponderació de les
dos parts constitutives del procediment.

PROPOSTA VALORACIÓ DE MÈRITS PER A ENSENYANCES
ARTÍSTIQUES SUPERIORS
Ajustar a 30 punts
1. Sense modificació el que ja estava i afegint el que s’ha proposat per a
l’article segon. 5 punts
2. EXPERIÈNCIA DOCENT (Màxim 6 punts) A MODIFICAR sembla ser que hi havia
gent interessant que quedava sense baremar per no haver treballat en l’ensenyament públic

Per cada any d'experiència docent en l'especialitat convocada del mateix nivell
o etapa educativa que l'impartit pel cos al que opta l'aspirant, en centres
públics: 1,000 punt/any; 0,083 fracció de mes
Per cada any d'experiència docent en una altra especialitat
diferent a la convocada del mateix nivell o etapa educativa al que
opta l'aspirant, en centres públics: 0,500 punt/any; 0,042 fracció
de mes
Per cada any d'experiència docent en l'especialitat convocada de
diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al que opta
l'aspirant, en centres públics: 0,500 punt/any; 0,042 fracció de
mes
Per cada any d'experiència docent en l'especialitat convocada del
mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al que opta
l'aspirant, en altres centres: 0,500 punt/any; 0,042 fracció de mes
Per cada any d'experiència docent en l'especialitat convocada de
diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al que opta
l'aspirant, en altres centres: 0,250 punt/any i 0,02 fracció de mes
3. A modificar. EXPERIÈNCIA LABORAL NO DOCENT en l'àrea de
coneixement de l'especialitat convocada: 0,500 per any. Les fraccions es
valoraran a raó de 0,042 per mes. (Màxim 5 punts)
4. NOU, tot ell. MÈRITS ACADÈMICS (Màxim 5 punts)
Per posseir el títol de doctor: 3
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Per posseir un títol de Màster universitari oficial o Màster en
ensenyances artístiques oficial para l'obtenció del qual s'hagen
exigit almenys 60 crèdits, sempre que no siga requisit per a la
participació en el procediment: 1,500 no es valorarà aquest mèrit
quan haja sigut requisit per a l'obtenció del títol de Doctor.
Pel reconeixement de la suficiència investigadora, o el certificatdiploma d'estudis avançats, sempre que no siga requisit per a la
participació en el procediment: 1,500. No es valorarà aquest mèrit
quan haja sigut requisit per a l'obtenció del títol de Doctor.
Per la participació en projectes de recerca reconeguts i
homologats per organismes oficials: 0,200
Per la participació com a docent en programes de mobilitat en la
Unió Europea: 0,200/programa
Per haver obtingut un premi extraordinari i/o cum laude en el
doctorat, llicenciatura, ensenyances artístiques superiors, grau:
0,500
Per l'esment honorífic en grau superior en el cas de les titulacions
atorgades pels conservatoris superiors de Música: 0,100
Altres titulacions diferents a les exigides per a concórrer en la
convocatòria:
-. Grau, títol superior d'ensenyaments artístics o equivalent
al nivell 2 del MECES: 1,500
-. Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o títols declarats
equivalents: 1,500
-. Diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o
títols declarats equivalents: 1,000
Coneixements del valencià:
-. Diploma de Mestre de Valencià: 1,500
-. Nivell Superior de la JQCV: 1,250
-. Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià:
1,000. No es valorarà aquest mèrit si ha estat establert com a
requisit en la convocatòria.

Quan es procedisca a valorar les certificacions assenyalades en els apartats
anteriors, solament es tindrà en compte la de nivell superior que presente
l'aspirant.
Titulacions en altres idiomes:
-. Per cada certificació oficial de nivell C2 del Marc Comú
Europeu de Referència per a les llengües: 1,500
-.Per cada certificació oficial de nivell C1 del Marc Comú
Europeu de Referència per a les llengües: 1,250
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-. Per cada certificació oficial de nivell B2 del Marc Comú
Europeu de Referència per a les llengües: 1,000
-. Per cada certificació oficial de nivell B1 del Marc Comú
Europeu de Referència per a les llengües: 0,500
-.Certificació de capacitació per a l'ensenyament en llengua
estrangera: 1,000
Quan es procedisca a valorar les certificacions assenyalades en els apartats
anteriors, sols es considerarà la de nivell superior que present l'aspirant.
S'entendran com a certificació oficial els títols obtinguts en les escoles oficials
d'idiomes o qualsevol altre reconegut com a equivalent sobre la base del
DECRET 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema
de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat
Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en
Llengües Estrangeres.
Per cada títol d'ensenyaments artístics professionals: 0,250 (Si no
era requisit per obtenir el Superior)

Per cada títol de cicle formatiu de grau superior o equivalent: 0,250

5.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (Màxim 3 punts). NOU
Assistència a cursos, jornades i congressos reconeguts i
homologats per organismes oficials (màxim 2 punts). A raó de 0.05
punts per cada deu hores d'activitats de formació, relacionades
amb l'especialitat i acreditades per les Administracions Educatives
o la Universitat.
Impartició de cursos o ponències reconeguts i homologats per
organismes oficials (màxim 2 punts). A raó de 0.1 punts per cada
deu hores d'activitat docent de les esmentades, relacionada amb
l'especialitat i acreditada per les Administracions Educatives o la
Universitat.
6.- ALTRES MÈRITS (Màxim 6 punts)
Premis, composicions, exposicions, interpretacions i creacions
(Màxim 3 punts)
-. Premis artístics i/o docents de reconegut prestigi
relacionats amb l'especialitat a la qual s'opte, en
concursos o certàmens d'àmbit autonòmic, nacional
o internacional.
-. Per composicions/coreografies/obres estrenades
com a autor/coreògraf/intèrpret o enregistraments
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amb dipòsit legal. Concerts com a director, solista,
solista en l'orquestra o agrupacions cambrístiques.
Interpretacions com a ballarí solista o cos de ball.
Interpretacions com a actor principal, secundari, o de
figuració. (Àmbits professional o lliure)
-. Per exposicions individuals o col·lectives
-. Per Patents nacionals o internacionals, que han de
portar el nombre de registre de la mateixa.
-. Per creacions registrades com a propietat industrial
Publicacions relacionades amb l'especialitat que hauran de portar
el consegüent ISBN o equivalent, i publicacions en revistes que
hauran de portar el registre ISSN. (Màxim 3 punts)

València, 22 de novembre de 2016
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