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Resum del nou RD d'accés elaborat  sobre el
darrer document presentat pel MECD en el Consell Escolar d'Estat.

RESUM DEL PROJECTE DE REGLAMENT. Gener 2004

El projecte contempla l’ingrés, els accessos i l’adquisició de noves especialitats als
Cossos docents a que es refereix la LOCE.

El Reglament deroga:

El Reial Decret 575/1991, de 22 d’abril, pel qual es regula la mobilitat entre els Cossos
docents i l’adquisisició de la condició de Catedràtic.

El Reial Decret 850/1993, de 4 de juny, pel qual es regula l’ingrés i l’adquisició
d’especialitats als Cossos de Funcionaris Docents.

El Capítol II del Reial Decret 2193/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les
normes bàsiques per l’accés i la provisió de llocs de treball al Cos d’Inspectors
d’Educació.

El sistema d’ingrés serà un CONCURS-OPOSICIÓ.
A més a més, existirà una FASE de PRÀCTIQUES que formarà part del sistema
selectiu.

En els processos selectius d'ingrés i accés als cossos docents, convocats en
l'oferta d'ocupació pública de 2004 i en tant no s'aproven els corresponents
temaris de conformitat amb la LOCE seran d'aplicació els temaris actuals
referits exclusivament a la part A dels temaris. Queden sense vigència els
referits a la part B de temari.

1. FASE OPOSICIÓ. Es tindrà en compte la possessió de coneixements específics
necessaris per impartir la docència, l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques
necessàries per a l’exercici docent.

Els temaris seran establerts pel MECD, prèvia consulta amb les Comunitats Autònomes.
Els temaris de les llengües oficials de les CCAA ho seran per elles mateixes. Els temaris
es referiran als coneixements propis i específics de l’àmbit cultural, científic, tècnic o
artístic de l’especialitat.

Les proves de la fase d’opisició tindran caràcter ELIMINATORI.
Les proves dels idiomes modens es faran en l’idioma corresponent.

La fase d’oposició constarà de dues, o en el seu cas, de tres proves.



1.1. La primera prova que tindrà per objecte la demostració de coneixements
específics necessaris per impartir la docència, constarà de dues parts que seran
valorades conjuntament:

A) Primera part: Una prova pràctica que consistirà en la realització
d'una sèrie d'exercicis que permeten comprovar que els candicats
tinguen una formació científica i un domini de les tècniques de treball
precises per impartir les àrees, assignatures o mòduls propis de
l'especialitat.

B) Segona part: La prova consistirà en el desplegament per escrit d'un
tema triat per l'aspirant d'entre dos estrets a l'atzar pel tribunal dels
corresponents al temari de l'especialitat.

La primera prova es valorarà de 0 a 10 punts. Cadascuna de les parts de les que
consta haurà de suposar un mínim de tres punts dels 10 que compendrà la
valoració total de la prova. Per a la seua superació els aspirants hauran d’obtindre
una puntuació mínima, en cadascuna de les parts, igual al 25 per 100 de la
puntuació assignada a cadascuna d’elles i una puntuació total, resultat de sumar
les puntuacions corresponents a les dues parts, igual o superior a cinc punts

Els aspirants disposaran, al menys, de dues hores, per la realització de la primera
part d’aquesta prova. La durada de la segona part serà determinada per les
respectives convocatòries.

1.2. La segona prova que tindrà per objecte la comprovació de l’aptitud
pedagògica de l’aspirant i el seu domini de les tècniques necesàries per a l’exercici
docent, consistirà en la presentació d’una programació didàctica i en l’elaboració i
exposició oral d’una unitat didàctica:

- La programació didàctica farà referència al currículum d’una àrea,
assignatura o mòdul relacionats amb l’especialitat per la qual es participa, en
la que hauran d’especificar-se els objectius, continguts, criteris d’avaluació i
metodología, així com a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives
específiques.

- L’elaboració i exposició oral, davant el Tribunal, d’una unitat didàctica,
estarà relacionada amb la programació presentada per l’aspirant, o
elaborada a partir d’un temari oficial de l’especialitat. Tant en el primer com
en el segon cas, l’aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica d’un tema
d’entre tres extrets per sorteig de la seua pròpia programació o del temari
oficial de l’especialitat. En l’elaboració de l’esmentada unitat didàctica
hauran de concretar-se els objectius d’aprenentatge, els seus contiguts, les
activitats d’ensenyament que es van a plantejar a l’aula i els seus
procediments d’avaluació.

L’aspirant disposarà d’una hora per a la preparació de la unitat didàctica,
podent utilitzar el material que considere oportú.

Per l’exposició de la unitat didàctica, l’aspirant podrà utilitzar el material
auxiliar que considere oportú i que haurà d’aportar ell mateix. Podrà tindre
un guió que no excederà d'un full.

L’aspirant disposarà d’un periode màxim d’una hora i trenta minuts per la
defensa oral de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i posterior



debat davant del tribunal.

L’aspirant iniciarà la seua exposició amb la defensa de la programació
didàctica presentada, que no podrà excedir de trenta minuts, i a continuació
realitzará l’exposició de la unitat didàctica.

La segona prova es valorarà globalment de 0 a 10 punts, l’aspirant haurà
d’obtindre, per la seua superació, una puntuació igual o superior a cinc
punts.

1.3. Les qualificacions s’expressaran en números de 0 a 10. Serà necessari haver
obtingut una puntuació igual o superior a cinc punts per poder accedir a la prova
següent.

2. FASE CONCURS. Es valoraran la formació acadèmica i l’experiència docent prèvia. La
qualificació de la fase de concurs s’aplicarà només als aspirants que hagen superat la
fase de l’oposició.

3. SISTEMA DE QUALIFICACIÓ.

3.1. La qualificació corresponent a la fase d’oposició serà la mitja artitmètica de les
puntuacions de cada prova integrant d’aquesta fase, quan totes hagen estat
superades.

3.2. La ponderació de les puntuacions de les fases d’oposició i concurs per formar
la puntuació global serà de dos terços per la fase d’oposició i d’un terç per la fase
de concurs.

4. BAREMACIÓ FASE CONCURS.
Els barems per a la fase de concurs s’estructuraran en tres blocs. Les puntuacions
màximes que poden obtindre’s en cada bloc seran les següents:

Experiència prèvia: Màxim cinc punts.
Formació acadèmica: Màxim cinc punts
Altres mèrits: Màxim dos punts.

Els aspirants no podran obtindre més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

I. EXPERIÈNCIA DOCENT PRÈVIA:

1.Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos al qual opta
l’aspirant, en centres públics: 1,000 punts.

2.Per cada any d’experiència docent en especialitats de distints cossos al qual
opta l’aspirant, en centres públics: 0,500 punts.

3.Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu
al que correspon l’especialitat a la qual opta l’aspirant, en altres centres:
0,500 punts .

4.Per cada any d’experiència docent en especialitats de distint nivell educatiu al
qual correspon l’especialitat a la qual opta l’aspirant, en altres centres: 0,250
punts.

A efectes d’aquest apartat no podrà computar-se més de cinc anys, per
cadascú dels subapartats.



II. FORMACIÓ ACADÈMICA.

2.1. Expedient acadèmic  en el títol al.legat, sempre que el títol al.legat es
correspon amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l’ingrés al Cos.
Es valorarà exclusivament la nota mitja de l’expedient acadèmic, de la forma que a
continuació s’indica:

Des de 6,01 fins 7,50 ............................ 1,000 punt
Des de 7,51 fins 10,00 .............................. 1,500 punts

2.2. Doctorat i premis extraordinaris:

2.2.1. Per posseir el títol de doctor: 1,000 punt.
2.2.2. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,500

punts.

2.3. Altres titulacions universitàries. Les titulacions universitàries de caràcter
oficial, en el cas de que no hagueren estat al.legades com requisit per l’ingrés en la
funció docent, es valorara de la forma següent:

2.3.1. Titulacions de primer cicle: Per cada Diplomatura, Enginyeria
Tècnica, Arquitectura Tècnica o títols declarats legalment equivalents i pels estudis
corresponents al primer cicle d’una Llicenciatura, Arquitectura o Enginyeria: 1,000
punt. Per aquest apartat no es valoraran, en cap cas, el primer títol o estudis
d’aquesta naturalesa que presente l’aspirant

2.3.2. Titulacions de segon cicle: Pels estudis corresponents al segon
cicle de Llicenciatures, Enginyeries, Arquitectures o títols declarats legalment
equivalents: 1,000 punt. En el cas d’aspirants a Cossos docents del Grup A, no es
valoraran per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d’aquesta
naturalesa que presente l’aspirant.

2.4. Titulacions d’ensenyaments de règim especial. Les titulacions
d’ensenyaments de règimen especial atorgadas per les Escoles Oficials d’Idiomes i
Conservatoris Professionals i Superiors de Música es valoraran de la següent
forma:

1.Música i Dansa: Grau mitjà: 0,500 punts.

2.Per cada certificació d'haver superat els estudis corresponents al
nivell avançat d'ensenyament d'idiomes: 0,500 punts.

3.Per cada Títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny:
0,200 punts.

4.Per cada Títol de Tècnic Superior de Formació Professional:
0,200 punts

III. ALTRES MÈRITS.
Seran determinats en les respectives convocatòries.


