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11 de novembre de 2010 

Informació de la Mesa Tècnica sobre el concurs de trasllats  

 

El 10 de novembre es va celebrar la Mesa Tècnica per a tractar l’esborrany del 

concurs del cos de mestres i dels cossos de secundària. La norma definitiva es 

tancarà dilluns 15 de novembre en la Mesa Sectorial, en la qual donaran 

resposta a les propostes sindicals. Per tant, aquesta informació no és definitiva. 

Informacions més destacades i propostes de STEPV: 

Aspectes comuns a tots els cossos 

Instància: si tens el destí en una altra autonomia i estàs en comissions de 

serveis al PV has de presentar la instància en la comunitat autonòmica 

d’origen. 

Violència de gènere: no hi haurà una instància diferent perquè la instància del 

concurs garanteix la protecció de dades. 

Sobre el barem: la Conselleria ha informat que no es pot modificar el barem de 

mèrits perquè ve marcat pel ministeri. És el mateix per a mestres i secundària. 

L’únic que es pot modificar és la documentació que s’ha de presentar per a 

justificar els mèrits. 

Concurs de Mestres 

Especialitats de primària: a partir de 2007. Es poden crear greuges 

comparatius perquè pot vindre professorat d’altres autonomies amb 

habilitacions que ací no s’atorguen. Demanda de STEPV: quant al 1r cicle d’ESO 

i FPA cal possibilitar l’accés al professorat del cos de mestres. 

Dret preferent a centre: en el dret preferent a localitat consta que es pot 

demanar per cada especialitat. En dret preferent a centres no, per què? 

Consultaran amb el ministeri, tot i que en les normes procedimentals diu que 



és l’autonomia la que ho ha de regular. STEPV demana que es regule que el 

professorat decidisca per quina especialitat opta al dret preferent. 

Secundària 

Criteris per a determinar vacants: l’acord de plantilles, que fixa els criteris per 

a la determinació de vacants, està denunciat i invalidat. Cal esperar a les meses 

sobre el nou acord per a tractar aquesta qüestió (desembre). Es competència 

d’ordenació, no de personal. Hi haurà un grup de treball per a tractar les 

vacants del concurs, com tots els anys. 

STEPV manifesta que cal ofertar totes les vacants. 

FPA: STEPV ha detectat que les especialitats d’origen en FPA Comunicació no 

són les que contempla la normativa. Conselleria ho consultarà. 

Professorat desplaçat: el tractament del professorat desplaçat ha de ser el 

mateix que per al suprimit com diu el Reial Decret. No queda suficientment clar 

en la convocatòria. Cal aclarir les conseqüències si es participa amb dret 

preferent (si no s’obté destí s’ha de participar forçosament fins que se n’obtinga 

un). 

BAREM DE MÈRITS 

Baremació d’ofici: STEPV proposa que la documentació del professorat que va 

participar el curs passat es rebareme d’ofici per a adaptar-la a la nova 

puntuació. Conselleria hi està d’acord. Per a qui no va participar el curs passat 

es baremarà d’ofici tots els mèrits que consten en el full de serveis. Per tant, es 

recomana que es demane el full de serveis per comprovar que allò que recull 

és correcte, encara que no siga necessari presentar-lo perquè ja es baremarà 

d’ofici. 

Compulses documentació: en la convocatòria s’aclarirà que els centres poden 

compulsar la documentació del barem de mèrits per a no col·lapsar els PROP. 

Certificació de la tutoria: STEPV planteja com s’ha de certificar. Segons 

Conselleria, caldrà demanar-la a les directives dels centres i haurà d’anar 

certificada per la inspecció educativa de la zona. Això pot crear molts 

problemes a professorat que ha treballat en centres depenents de diferents 

direccions territorials perquè s’hauria de desplaçar a cada DT. La Conselleria 

mirarà de simplificar-ho per a evitar eixos desplaçaments. 



1. Antiguitat: el còmput de l’antiguitat en secundària s’iguala al de primària. És 

a dir, el present curs deixa de computar-se com si hagués finalitzat i es 

comptarà el temps d’antiguitat per mesos fins al termini de presentació de les 

sol·licituds. 

1.1.3. Places d’especial dificultat: STEPV planteja aclariments respecte al 

professorat en comissió de serveis: no puntua si tens el destí definitiu en un 

centre o plaça d’aquestes característiques i estàs en comissió de serveis en un 

altre centre. A l’inrevés sí, és a dir, si estàs en comissions de serveis en un 

centre o plaça d’especial dificultat sí que puntua. Novetat: aquesta puntuació no 

es perd mai, en la normativa anterior sols puntuaves per aquest apartat si 

concursaves com a definitiu en una d'aquestes places. Ara formarà part del teu 

currículum com cap de departament, coordinador de cicle, etc.  

3.2. Altres titulacions universitàries: El Sindicat demana que es clarifique que 

les titulacions en què s’ha convalidat algun o alguns crèdits o assignatures 

compten com a segones titulacions, ja que fins ara no s’ha permés. Conselleria 

es compromet a consultar-ho. 

4.3. Altres funcions docents: les funcions docents i les altres figures anàlogues 

han de ser les mateixes que es contemplen en totes les autonomies. Figures 

pròpies com Coordinador TIC i de riscos laborals no es reconeixeran en aquest 

concurs per eixe motiu, igual que altres figures d’altres autonomies que no es 

contemplen en el País Valencià.  

5. Formació i perfeccionament: El Sindicat planteja que no consten aspectes 

com coordinació de grups de treball, seminaris, etc., que apareixien en els 

concursos anteriors. La Conselleria es compromet a continuar valorant-los. 

6.1. Publicacions: STEPV adverteix que ha desaparegut la possibilitat de 

presentar la fotocòpia de les publicacions. Conselleria permetrà presentar 

fotocòpia compulsada de les publicacions, com anys passats. També es 

valoraran les publicacions en llengües estrangeres. 

6.2. i 6.3. Premis, concerts, exposicions, etc.: no s’especifica com es valoraran. 

La conselleria  ho ha plantejat en el ministeri i estan esperant resposta. 

6.5. Membres de tribunals dels procediments selectius: es computarà d’ofici 

sempre i quan els conste que s’han abonat les despeses per exercir eixa funció 

(dietes, etc). 



6.6.: Tutorització pràctiques Màster: es reclama que aparega explícitament que 

també fa referència a l’antic CAP. En aquest apartat estan incloses les 

tutoritzacions d'alumnes de pràctiques de Magisteri. 

6.7. Coneixement de Valencià: el Sindicat proposa que la capacitació en 

secundària puntue 3 punts i el títol de mestre 5 en tots els cossos (respondran 

en la Mesa sectorial del dia 15). 

Capacitació en llengües estrangeres: STEPV proposa la creació d’un nou 

apartat que el reconega.  

 

 

  

 

 


