CONVOCATÒRIA PER A L’ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN LES
BORSES DE TREBALL DEL COS DE MESTRES I MODIFICACIÓ DE L’APARTAT
RELATIU A LES PROVÍNCIES.
DIRIGIT ALS MESTRES INTERINS QUE HAN PRESTAT SERVICIS EN EL
PRESENT CURS ESCOLAR 2008-2009
A fi de dur a terme la substitució de funcionaris del cos de mestres en centres públics
ubicats a la Comunitat Valenciana i dependents de la Conselleria d’Educació, s’obri termini per
a l’acreditació de noves especialitats en les borses de treball del cos de mestres amb les bases
següents:
A) S’obri termini per a l’acreditació de noves especialitats en les borses de treball del cos de
mestres en les especialitats següents:
Anglés
Francés
Pedagogia Terapèutica
Audició i Llenguatge
Música
Educació Infantil
Educació Física
Educació Primària
B) Requisits
Estar en possessió en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds
d’alguns dels requisits de titulació següents:
Anglés
− Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica,
especialitat d’Anglés.
− Títol de mestre: especialitat Llengua Estrangera (troncals d’Anglés).
− Llicenciat en Filologia Anglesa o tindre superats tres cursos complets d’esta llicenciatura.
− Cicle Superior o certificat de nivell avançat en Anglés de l’Escola Oficial d’Idiomes.
− Diplomat en Anglés per les escoles universitàries d’Idiomes (Traductors i Intèrprets).
− Haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria
d’Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències
plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació.
Francés
− Llicenciat en Filologia Llengua Castellana i Francés.
− Títol de mestre: especialitat Llengua Estrangera (troncals de Francés).
− Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica,

−
−
−
−

especialitat de Filologia: Francés.
Llicenciat en Filologia Francesa o tindre superats tres cursos complets d’esta llicenciatura.
Diplomat en Francés per les escoles universitàries d’Idiomes (Traductors i Intèrprets).
Cicle Superior o certificat de nivell avançat en Francés de l’Escola Oficial d’Idiomes.
Haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria
d’Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències
plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació.

Pedagogia Terapèutica
− Títol o diploma de Professor Especialitzat en Pedagogia Terapèutica o certificat acreditatiu
d’haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria
d’Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències
plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació.
− Títol de Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica,
especialitat d’Educació Especial (Pla Experimental de 1971).
− Títol de Mestre -Educació Especial- per les escoles universitàries de Magisteri.
− Llicenciat en Pedagogia.
Audició y Llenguatge
− Títol de Mestre -Audició i Llenguatge- per les escoles universitàries de Magisteri.
− Títol o diploma de Professor Especialitzat en Pertorbacions del Llenguatge i Audició o
certificat acreditatiu d’haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per
la Conselleria d’Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb
competències plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació.
− Certificat expedit pel Ministeri de Sanitat
Psicopatologia del Llenguatge i la seua Rehabilitació.
Rehabilitació del Llenguatge.
Rehabilitació Audiofonològica i Tècniques Logopèdiques.
− Diploma del Patologia del Llenguatge. Hospital de la Santa Creu i Hospital de Sant Pau
(Barcelona).
− Diploma de Logopèdia. Universitat Pontifícia de Salamanca.
− Diploma de Psicologia del Llenguatge. Universitat Pontifícia de Salamanca.
− Diploma de Logopèdia corresponent als cursos celebrats mitjançant conveni entre les diferents
administracions educatives i universitats.
Música
− Títol de Mestre -Educació Musical- per les escoles universitàries de Magisteri.
− Diploma cursos d’especialització en Educació Musical de la Conselleria d’Educació de la
Generalitat.
− Estudis musicals conforme al Decret 2.618/1966, de 10 de setembre (BOE de 24
d’octubre), sobre reglamentació general dels conservatoris de Música.
− Haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria
d’Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències

plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació.
− Estar en possessió del Diploma Elemental del Conservatori de Música.
Educació Infantil
− Títol de mestre: Especialitat Educació Infantil o Educació Preescolar.
− Diplomat en les Escoles Universitàries del Professorat d'
Educació General Bàsica,
especialitat d'
Educació Infantil o Educació Preescolar.
− Haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria
d’Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències
plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació.
Educació Física
−
−
−
−
−

Llicenciat en Educació Física o haver superat els tres primers cursos de llicenciatura.
Diplomat en Educació Física.
Títol de Professor Instructor, Instructor General i Mestre Instructor d’Educació Física.
Títol de Mestre d’Educació Física per les escoles universitàries de Magisteri.
Haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria
d’Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències
plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació.

Educació Primària
− Mestre, especialitat Primària.
− Diplomat en Professorat d'
Educació General Bàsica, Especialitats Ciències, Ciències
Humanes, Llengua espanyola i idioma modern, filologia. (Reial Decret 1954/1994 de 30 de
setembre sobre homologació de Títols als del catàleg de títols universitaris oficials, creat
pel Reial Decret 1497/1987 de 27 de novembre)
− Mestre de Primera Ensenyança
C) Modificació de província
El personal docent integrant de les borses de treball de 1986, 1989, 1993 i 1996 podrà variar
les províncies que va consignar en este apartat, i també suprimir o afegir províncies diferents de
les consignades en aquell moment.
D) Condicions generals
El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del dia 26 de maig al dia 5 de
juny de 2009, ambdós inclosos.
E) Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran per una sola vegada en el registre general de les Direccions
Territorials d’Educació mitjançant el model que s’hi facilitarà a tal efecte i que també podrà
ser obtingut a través de la pàgina d'
internet: http://www.edu.gva.es

Després de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista
de sol·licitants amb l’expressió de les especialitats reconegudes i províncies modificades.
A partir del dia de la publicació de la llista provisional, s’obrirà un termini de reclamacions
contra la mateixa, transcorregut este termini la llista s’elevarà definitiva.
Tots els tràmits anteriors, també es poden consultar a través d'
internet: http://www.edu.gva.es
F) Ordenació
L’adquisició de noves especialitats no implicarà modificació en la borsa d’origen.
València, 25 de maig de 2009.– El director general de Personal: David Barelles Adsuara.

SOL·LICITUD DE NOVES ESPECIALITATS EN LES BORSES DE
TREBALL DEL COS DE MESTRES
DIRIGIT ALS MESTRES INTERINS QUE HAN PRESTAT SERVICIS EN
EL PRESENT CURS ESCOLAR 2008-2009

COGNOMS: ____________________________________________________
NOM: _______________________________
DNI: ___________________
NOVES ESPECIALITATS QUE SOL·LICITE (heu de marcar únicament la casella de la nova
especialitat sol·licitada):
ANGLÉS
FRANCÉS
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
AUDICIÓ I LLENGUATGE
MÚSICA
EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ FÍSICA
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Documentació que hi adjunte: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
____________________, ____ de _______ de 2009
Signatura

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE PROVÍNCIA

Únicament per a integrants de la borsa unificada de mestres procedents de les borses de 1986,
1989, 1993 i 1996.
Cognoms: ____________________________________________________
Nom: ___________________________________
DNI: __________________
Pertanc a la borsa de:

1986
1989
1993
1996

Sol·licite romandre únicament en les províncies (heu de marcar únicament les caselles de les
províncies on sol·liciteu treballar):
Alacant
Castelló
València

____________________, ____ de _______ de 2009
Signatura

DIRECCIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ D________________________

