
QUADRE RESUM CURSOS D’ACREDITACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE CENTRES EDUCATIUS

Modalitat de 
participació

Curs de formació de competències directives
(130 hores)

Mòdul del projecte de direcció
(20 hores)

Curs d’actualització de competències directives 
(70 hores)

Requisits de 
participació

Personal funcionari docent de l'àmbit de gestió 
de la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport que impartisca els 
ensenyaments que regula la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d'educació, en centres 
docents públics de la Comunitat Valenciana i 
que complisca, a més, els següents requisits:
a) Estar, durant el curs acadèmic 2017/2018, en
servei actiu en qualsevol centre públic o servei
educatiu,  o  en  llocs  tècnics  de  l'Administració
educativa relacionats amb els serveis educatius.
b) No  estar  en  possessió  de  l'acreditació  o
l’habilitació  necessària  per  a  l'exercici  de  la
direcció,  establides  en  la  Llei  orgànica  de
9/1995, de 20 de novembre, de la participació,
l'avaluació i el govern dels centres docents, i en
la  Llei  orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,
d'educació.
c) No ocupar un lloc de director o directora en la
data  d'entrada  en  vigor  de  la  Llei  orgànica
8/2013,  de  9  de  desembre,  o  durant  els  cinc
anys següents.

Personal  funcionari  docent  de
l'àmbit de gestió de la Conselleria
d'Educació,  Investigació,  Cultura i
Esport  que  impartisca  els
ensenyaments  que  regula  la  Llei
orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,
d'educació,  en  centres  docents
públics de la Comunitat Valenciana
i  que  complisca,  a  més,  els
següents requisits:
a)  Estar, durant  el curs acadèmic
2017/2018,  en  servei  actiu  en
qualsevol  centre  públic  o  servei
educatiu,  o  en  llocs  tècnics  de
l'Administració  educativa
relacionats  amb  els  serveis
educatius.
b) Estar en possessió d’un Màster 
o títol de postgrau, ambos de 
caràcter oficial, sobre direcció i 
gestió de centres docents.

Personal funcionari docent de l'àmbit de gestió de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
que impartisca els ensenyaments que regula la Llei
orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d'educació,  en
centres docents públics de la Comunitat Valenciana i
que complisca, a més, els següents requisits:
a) Estar,  durant  el  curs  acadèmic  2017/2018,  en
servei  actiu  en  qualsevol  centre  públic  o  servei
educatiu,  o  en  llocs  tècnics  de  l'administració
educativa relacionats amb els serveis educatius.
b) Estar en possessió de l'acreditació o l’habilitació
per  a  l'exercici  de  direcció  de  centres  públics,
expedides amb anterioritat a l'entrada en vigor de la
Llei  orgànica  8/2013,  de  9  de  desembre,  o  haver
ocupat un lloc de direcció a l'entrada en vigor de la
Llei orgànica de 8/2013, de 9 de desembre o durant
els cinc anys següents.

Nº de places 
ofertades

330 (30 places en 11 seus) 330 (30 places en 11 seus) 150 (30 places en 5 seus) 

Distribució de 
places segons el 
tipus de centre 
educatiu al que 
estan adscrits els 
docents en cada 
seu.

Tipus 1: 18 places
Tipus 2: 10 places
Tipus 3: 2 places
En el cas de que el número de sol·licitants siga 
inferior al número de places ofertades en alguna
de les categories relatives al tipus de centre, es 
podrà incrementar el número de places en altres
categories més demandades fins completar el 
total de places.

No se contempla Tipus 1: 18 places
Tipus 2: 10 places
Tipus 3: 2 places
En el cas de que el número de sol·licitants siga 
inferior al número de places ofertades en alguna de 
les categories relatives al tipus de centre, es podrà 
incrementar el número de places en altres categories
més demandades fins completar el total de places.

Seus ofertades 01= 03402009 CEFIRE - Alacant
02= 12400551 CEFIRE - Castelló
03= 03402061 CEFIRE - Elda
04= 03402150 CEFIRE - Elx

01= 03402009 CEFIRE - Alacant
02= 12400551 CEFIRE - Castelló
03= 03402061 CEFIRE - Elda
04= 03402150 CEFIRE - Elx

01= 03402009 CEFIRE - Alacant
02= 12400551 CEFIRE - Castelló
03= 03402150 CEFIRE - Elx
04= 46401840 CEFIRE - València



05= 46401608 CEFIRE - Gandia
06= 03402290 CEFIRE - Orihuela
07= 46401670 CEFIRE - Sagunt
08= 46401751 CEFIRE - Torrent
09= 46401840 CEFIRE - València
10= 12400640 CEFIRE - Vinaròs
11= 46401441 CEFIRE - Xàtiva

05= 46401608 CEFIRE - Gandia
06= 03402290 CEFIRE - Orihuela
07= 46401670 CEFIRE - Sagunt
08= 46401751 CEFIRE - Torrent
09= 46401840 CEFIRE - València
10= 12400640 CEFIRE - Vinaròs
11= 46401441 CEFIRE - Xàtiva

05= 46401441 CEFIRE - Xàtiva

Nº de seus 
seleccionables

5 (se li adjudicarà plaça en la primera seu de la 
seua elecció amb vacants)

5 (se li adjudicarà plaça en la 
primera seu de la seua elecció 
amb vacants)

2 (se li adjudicarà plaça en la primera seu de la seua
elecció amb vacants)

Criteris de selecció 1r funcionaris de carrera amb al menys 5 anys 
d’antiguitat ordenats segons la puntuació total 
del barem.
2n resta de funcionaris que no complisquen el 
requisit anterior ordenats segons la puntuació 
total del barem.

Per a resoldre possibles empats s’aplicaran els 
següents criteris:
1r major puntuació obtinguda en cadascun dels 
apartats, segons l’ordre en el que apareixen en 
el barem. 
2n major antiguitat com a funcionari (qualsevol 
relació jurídica)
3r ordre d’inscripció

Ordre d’inscripció a) Els  qui  hagen  ocupat  un  lloc  de  direcció  a
l'entrada en vigor de la Llei orgànica de 8/2013, de 9
de  desembre,  o  durant  els  cinc  anys  següents,
sense haver passat per un procediment de selecció
per a l'ocupació del lloc i sense estar en possessió
d'una acreditació o d’una habilitació per a l'exercici
de la direcció.
b) Els  qui  declaren  estar  en  possessió  d'una
acreditació o d’una habilitació per a l'exercici de la
direcció  de  centres  públics,  expedides  amb
anterioritat  a l'entrada en vigor  de la Llei  orgànica
8/2013, de 9 de desembre.
c) Els  qui  hagen  ocupat  un  lloc  de  direcció  a
l'entrada en vigor de la Llei orgànica de 8/2013, de 9
de desembre, o durant els cinc anys següents, però
no l'estan ocupant en el curs 2017-2018.
d)  Els  qui  no  necessiten  l'acreditació  per  a  poder
participar en la selecció de llocs per a la direcció i
desitgen realitzar el curs d'actualització com a mèrit
segons la normativa estatal.

Cada col·lectiu ordenat segons barem.

Barem Veure annex No hi ha barem Veure annex

Documentació Fitxer comprimit en format zip amb els mèrits i 
auto-baremació, amb un pes màxim de 5MB. No
obligatori, però si no aporta mèrits únicament es
baremarà d’ofici la antiguitat i càrrecs ocupats 
que consten en el seu full de serveis. 

Cal adjuntar obligatòriament el 
document que acredite estar en 
possessió del Màster o títol de 
postgrau, ambdós de caràcter 
oficial, sobre direcció i gestió de 
centres docents. Format pdf o jpg, 
amb pes màxim 1MB

Fitxer comprimit en format zip amb els mèrits, 
acreditació per a la direcció i auto-baremació, amb 
un pes màxim 5MB. No obligatori, però si no aporta 
mèrits únicament es baremarà d’ofici la antiguitat i 
càrrecs ocupats que consten en el seu full de 
serveis. 


