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Alacant Seu STEPV-Iv. Dilluns 15 desembre 18 h
Alcoi Seu STEPV-Iv.. Dimarts 16 desembre 18 h
Algorfa CP Cervantes. Dimarts 16 desembre 18 h
Elx Seu STEPV-Iv. Dimarts 16 desembre 18 h
La Vila Joiosa IES La Malladeta Dimarts 16 desembre 18 h
Petrer IES Azorín Dilluns 15 desembre 18 h
Dénia C.P. Les Vessanes Dijous 18 desembre 18 h
Castelló Seu STEPV-Iv. Dimarts 16 desembre 17,30 h
Benicarló Seu STEPV-Iv. Dimarts 16 desembre 17,30 h
Borriana C.P. Roca i Alcaide Dijous 18 de desembre 12,45 h
La Vall d’Uixó CP La Moleta. Dijous 18 de desembre 17,30 h
Onda C.P. Mestre Caballero Dijous 18 de desembre 12,30 h
Segorbe C.P. Pintor Camarón Dijous 18 de desembre 17,30 h
Vila-real C.P. Angelina Abad Dimarts 16 desembre 17,30 h
Alzira C.P. Alborxí Dijous 18 de desembre 18 h
Bolbaite CP Albait Dilluns 15 desembre 17’30 h
Gandia Seu STEPV-Iv. Dimarts 16 desembre 18 h
Losa del Obispo CRA La Serrania Dilluns 15 desembre 17,30 h
Llíria CP Sant Miquel. Dijous 18 de desembre 17,30 h
Ontinyent C.P. Martínez Valls Dijous 18 de desembre 18 h
Sagunt-Port EscoladeMúsica (junt aCPMestreTarazona) Dijous 18 de desembre 17,30 h
Requena CP Lluci Gil Fagoaga. Dilluns 15 desembre 17,30 h
València Seu STEPV-Iv. Dimarts 16 desembre 18 h
Vall d’Ayora CP Isidro Girant Dijous 18 desembre 12’30 h
Xàtiva Seu STEPV-Iv. Dimarts 16 desembre 18 h

Convocatòria de Assemblees



PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
El termini de presentació d’instàncies
serà de 15 dies hàbils des del 15 de des-
embre. Tots els documents que es pre-
senten hauran d’estar conformes dins de
la data que comprén el termini establert.

NORMES COMUNES A TOTES
LES CONVOCATÒRIES
Per a poder sol·licitar llocs de treball de
les especialitats del propi concurs de
trasllats s’ha d’estar en possessió de les
habilitacions corresponents.
A més, serà necessari acreditar estar en
possessió del Certificat de Capacitació o
del Títol de Mestre de Valencià, que no
serà necessari per als participants que
estiguen habilitats en Filologia: Valencià.
Tot això sense perjuí d’allò que estableix
la disposició addicional segona de l’ordre
de 23 de gener de 1997, o haver sigut
seleccionat en processos selectius con-
vocats per l’administració educativa
valenciana amb posterioritat al Decret
62/2002, de 25 d’abril (DOGV de 2 de
maig).

PRIORITAT ENTRE LES
CONVOCATÒRIES
La prioritat entre les convocatòries ve
determinada pel mateix ordre en què
apareixen relacionades en esta GUIA, que
és el mateix que el de la resolució de la
convocatòria.
És compatible la participació en diverses
convocatòries sempre que es tinga reco-
negut dret en més d’una.

PRIORITAT EN L’ADJUDICACIÓ
DE CADA CONVOCATÒRIA
Excepte la convocatòria primera que es
resoldrà amb els criteris que en la
mateixa s’especifica, l’ordre de prioritat
per a l’adjudicació dels llocs de treball
vindrà determinada per la puntuació
obtinguda segons el barem que figura
com annex I de la resolució.

HABILITACIÓ EN NOVES
ESPECIALITATS
Tenint en compte que el termini de pre-
sentació de sol·licituds de noves habilita-
cions és indeterminat, únicament tindran
validesa, per a aquest concurs, aquelles
que es presenten abans d’acabar el ter-
mini establert.

CONVOCATÒRIA 1
READSCRIPCIÓ EN EL CENTRE
A qui va dirigida?
Al professorat que va ser adscrit a llocs
transitoris d’Educació Infantil i Primària.
Estan exclosos els que, amb posterioritat
a la pèrdua del lloc de treball, hagen
obtingut destí definitiu per qualsevol dels
sistemes de provisió establerts.
Amb quina prioritat?
El professorat s’ordenarà per antiguitat
com a definitiu en el centre. Per a l’anti-
guitat en el centre es considerarà, en els
casos de desglossament o trasllat, la
referida al centre d’origen. El mateix
tracte es donarà a aquells que se’ls va
suprimir el seu destí immediatament
anterior. Per al professorat afectat per
supressions consecutives, l’acumulació
de serveis comprendrà tots els prestats
amb caràcter definitiu en els centres en
què va ser suprimit.
En cas d’igualtat, es resoldrà atenent als
anys de servei com a funcionari de carre-
ra del Cos de Mestres i, en última instàn-
cia, per la promoció d’ingrés més antiga
i, dins d’aquesta, per la major puntuació
amb què va resultar seleccionat.
Antiguitat en el centre
El professorat que obtinga destí en esta
convocatòria conservarà l’antiguitat que
tinguera en el centre. S’anul·laran les
seues peticions de les restants convoca-
tòries en l’ordre en què haguera partici-
pat, i se’l considerarà decaigut en el seu
dret per a aquesta modalitat en futurs
concursos.

CONVOCATÒRIA 2
A qui va dirigida?
Al pprofessorat qque tté ddret, pper uuna ssola
vegada ii aamb oocasió dde vvacant, aa oobtenir
destí een uuna llocalitat oo zzona ddeterminada
si ees ttroba ddins ddels ssupòsits ssegüents: 
a) Que tinga dret per resolució adminis-
trativa ferma.
b) Que se li haja suprimit o transformat
el seu lloc de treball.
c) Que provinga dels centres en l’estran-
ger.
d) Que, amb pèrdua de plaça definitiva, va
passar a un altre lloc de l’Administració,
mantenint la situació de servei actiu en el
Cos de Mestres.
e) Que està en situació d’excedència per
atenció de familiars, en el supòsit de
pèrdua del seu lloc de treball, una vega-
da transcorregut el segon any.
Condicions per a exercir el dret prefe-
rent 
- Que el dret preferent es fonamente
amb el corresponent nomenament.
- Que existesca lloc de treball vacant o
resulta.
- Les condicions per poder participar en

aquests supòsits estan expressades en
les bases tercera, quinta i sexta de la
convocatòria.
- Al professorat comprés en els supòsits
a) i b) que obtinga destí definitiu, en el
nou centre, se li computarà la mateixa
antiguitat que la generada en el centre
d’origen.
Prioritats 
- La prioritat per a fer efectiu el dret pre-
ferent en una localitat o zona s’estableix
per mitjà de l’ordenació dels supòsits
enumerats anteriorment.
- Dins d’un mateix grup o supòsit, la
prioritat es determinarà per la major
puntuació obtinguda per l’aplicació del
barem.
Sol·licituds 
- Instància.
- Còpia del document que acredite l’exer-
cici del dret preferent a localitat o zona.
- Documentació relacionada en la base V
de les comunes a totes les convocatòries.
- En la instància haurà de consignar-se,
en el lloc corresponent, la localitat o zona
a què s’exerceix el dret preferent.
- S’haurà d’explicitar, per ordre de prefe-
rència, totes les especialitats en què
s’està habilitat.
- Per a obtenir un centre concret, fa falta
relacionar, per ordre de preferència, tots
els centres de la localitat. Si es tracta de
zona, l’agrupament de centres, també
per ordre de preferència, haurà de fer-se
per blocs homogenis de localitats. En cas
de no fer-se així, l’Administració podrà
adscriure d’ofici a un centre de la locali-
tat. El mateix tractament es donarà en el
cas que voluntàriament s’haja obtingut
reserva de plaça en l’especialitat que
porta la condició d’itinerància.

CONVOCATÒRIA 3 
PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA 
1. Funcionariat dependent de la
Conselleria d’Educació: 
- Podran participar qui estiga en actiu
amb destí definitiu i al finalitzar el pre-
sent curs haja complit almenys dos anys
des de la presa de possessió de l’últim
destí.
- Qui estiga en situació de serveis espe-
cials.
- Qui estiga en situació d’excedència
voluntària i al finalitzar el present curs
escolar haja transcorregut almenys dos
anys des que van passar a esta situació.
- Qui estiga sancionat, sempre que en
acabar el curs escolar haja finalitzat la
seua sanció disciplinària.
2. Funcionariat dependent d’altres
administracions educatives: 
Podran sol·licitar places corresponents a
aquesta convocatòria els funcionaris
depenents d’altres administracions edu-
catives sempre que complisquen els



requisits i condicions que s’estableixen
en aquesta resolució. Aquests funciona-
ris hauran d’haver obtingut la seua pri-
mera destinació definitiva a l’àmbit de la
seua comunitat d’origen.
Aquests concursants hauran de dirigir
les seues instàncies de participació a
l’òrgan que determine la convocatòria
corresponent.

PARTICIPACIÓ FORÇOSA 
Estan obligats a participar, dirigint la ins-
tància a la Direcció General de Personal
Docent, tots els mestres i totes les mes-
tres que no tinguen destí definitiu per
alguna de les causes següents: 
a) Reingrés des de la situació d’excedèn-
cia o suspensió de funcions.
b) Excedència forçosa o suspensió de
funcions, una vegada complida la sanció.
c) Adscripció a places en l’exterior si
s’han de reincorporar en el curs
2009/2010 o si s’han reincorporat en cur-
sos anteriors no hagen obtingut encara
un destí definitiu.
d) Pèrdua de destí definitiu en compli-
ment de sentència o resolució de recurs
o supressió.
e) Provisionals que no han obtingut mai
destí definitiu.
f) Opositors 2007.
El professorat dels supòsits a), e) i f) que
no participe en el concurs o que no
obtinga allò sol·licitat, serà destinat lliu-
rement, cas d’existir vacants, a llocs de
treball per als quals es complisquen els
requisits exigits. D’acord amb la convo-
catòria, als que participen per l’apartat e)
i no tinguen el Certificat de Capacitació
se’ls adjudicarà destí en centres que no
realitzen cap programa d’ensenyança en
valencià.
El professorat comprés en c) i d), i el que
prové de lloc de treball de la funció d’ins-
pecció educativa, si no participa en el
concurs, serà destinat lliurement per
l’Administració en la mateixa forma que
en el cas anterior. Si a pesar d’haver par-
ticipat no obtinguera destí entre tots
aquells sol·licitats en les sis primeres
convocatòries, també serà destinat lliu-
rement per l’Administració.
Les persones que es troben en l’apartat
b), en cas de no participar en el procedi-
ment, seran declarades en situació d’ex-
cedència voluntària. De participar i no
obtenir destí dels sol·licitats en les tres
primeres convocatòries seran destinades
lliurement per l’Administració, com en
els casos anteriors.

DRET DE CONCURRÈNCIA I/O 
CONSORT 
Possibilitat que diversos mestres condi-
cionen la seua participació voluntària en
un concurs a l’obtenció de destí en un o
diversos centres, segons les peculiaritats
següents: 

- S’inclouran centres d’una sola provín-
cia, la mateixa per a tot el grup de con-
currents.
- El màxim de concurrents serà de 4, i és
necessari que cada un d’ells presente la
instància per separat. De no obtenir destí
tots els concurrents d’un mateix grup, es
consideraran desestimades les seues
sol·licituds.
Prioritats 
Les prioritats les establix l’aplicació del
barem. 
SOL·LICITUDS: 
- Instància i documentació relacionada
en la norma 15 de la base V.

VACANTS DEL CONCURS 
El procediment consistirà en la provisió
de llocs d’Educació Infantil, Educació
Primària i primer cicle d’Ensenyament
Secundari Obligatori en instituts, depar-
taments d’orientació en instituts i cen-
tres de formació de persones adultes
per centres i especialitats.
Les vacants a proveir seran publicades
en el DOCV prèviament a la resolució de
la convocatòria. Seran incrementades
amb les resultes produïdes en esta con-
vocatòria. 
Les vacants o resultes que tinguen
caràcter itinerant seran de petició i adju-
dicació voluntària.

INSTÀNCIA 
- Instància ajustada al model de
l’Administració amb un màxim de 300
peticions.
- Les peticions seran, per especialitats, a
localitat i/o centre. Les vacants de caràc-
ter itinerant hauran de marcar-se en la
instància amb una creu en la casella
corresponent.
- Una vegada entregada la instància, no
es podrà alterar la petició.
A més, s’ha de presentar la següent
documentació segons la norma 15 de la
base V de la convocatòria (compulses o
originals): 
* Còpia compulsada de la certificació de
l’habilitació.
* Documentació acreditativa de la classi-
ficació del centre com d’especial dificul-
tat.
* Documentació acreditativa dels cursos
de perfeccionament (en l’acreditació
constarà el nombre d’hores o crèdits. 1
crèdit =10 hores).
* Titulacions acadèmiques diferents de la
de l’ingrés en el Cos de Mestres, i en
aquest cas, també la de Magisteri (per tal
què es puntuen titulacions de primer
cicle en el cas de llicenciatura, certifica-
ció acadèmica com a que s’han cursat i
superat els tres primers cursos). No

puntua el curs d’adaptació.
* Còpia compulsada del Certificat de
Capacitació o Títol de Mestre de Valencià.
Estes titulacions no s’han de presentar
en cas de tindre l’habilitació de Filologia
Valencià.
* Títol de Mestre de Valencià (per al
barem).
- EEl pprofessorat ddependent dde lla
Conselleria dd’Educació qque vva pparticipar
en eel cconcurs dde ll’any 22007, ppot ooptar
(fent-ho cconstar een ll’annex VVII) pper ffer
valdre lla bbaremació qque vvan oobtenir een
tal pprocediment ii ppresentar úúnicament
els mmèrits nnous oo pper lla vvaloració ddels
seus mmèrits dd’acord aamb lla ddocumenta-
ció aacreditativa ddels mmateixos lllavors
al·legats ii nno rretirats.
Tota la documentació que s’haja d’acredi-
tar ha de tindre’s reconeguda en del ter-
mini de presentació d’instàncies.
No seran tinguts en compte els mèrits no
invocats en les sol·licituds ni aquells que
no es justifiquen documentalment durant
el termini de presentació dels mateixos.

TRAMITACIÓ 
Les instàncies i documentació són trami-
tades per les Direccions Territorials
d’Educació. Es pot sol·licitar un rebut de
la presentació de la instància.
És recomanable la presentació d’una
fotocòpia de la petició als efectes de cer-
tificar la seua presentació.
Si la sol·licitud no reunira les dades pre-
ceptives, es requerirà al o a la sol·licitant
perquè esmene la seua falta en un ter-
mini de 10 dies.
Els Serveis Territorials publicaran les
llistes de participants amb la puntuació
corresponent i obriran un període de 7
dies hàbils per a les reclamacions.
Davant de la publicació de l’adjudicació
provisional podrà presentar-se reclama-
ció o desistiment en el termini de 10 dies
hàbils.
Els destins adjudicats en la resolució
definitiva de les convocatòries seran irre-
nunciables.

BAREM  
a) TTemps dde ppermanència iininterrompu-
da ccom aa ffuncionari dde ccarrera aamb ddestí
definitiu een eel ccentre ddes ddel qque ees ppar-
ticipa: 
Pel primer, segon i tercer any: 1 punt per
any.
Pel quart any: 2 punts.
Pel quint any: 3 punts.
Pel sext, sèptim, octau, nové i desé: 4
punts per any.
Per l’onzé i anys següents: 2 punts per
any.
* Per al professorat amb adscripció tem-
poral en l’estranger, en la funció d’ins-
pecció, en serveis d’investigació i suport
a la docència de l’administració educati-



va, o llocs anàlegs, la puntuació la deter-
minarà la permanència en la menciona-
da adscripció.
* Al professorat que participe des de la
situació de provisionalitat per trobar-se
en el supòsit de supressió, compliment
de sentència o recurs, o provenir d’exce-
dència forçosa, se li considerarà, a efec-
tes de puntuació per l’apartat a), l’últim
destí prestat amb caràcter definitiu i a
més se li acumularàn els serveis en el
centre immediatament anterior. Si estan
afectats per successives supressions, l’a-
cumulació comprendrà tots els servicis
prestats com a definitius en tots els cen-
tres objecte de les supressions.
Si es donara el cas que el mestre o la
mestra afectats no han tingut cap altre
destí definitiu, llavors es tindrà dret a què
se li acumule la puntuació corresponent
a l’apartat c) del barem.
* El professorat que es trobe en el pri-
mer destí definitiu després d’un dels
supòsits anteriors, tindrà dret a què li
siguen considerats els servicis del centre
on es va produir el supòsit referit.
* Aquells mestres que participen des del
primer destí definitiu obtingut des de la
seua condició de provisionals de nou
ingrés, podran optar perquè se’ls apli-
que, en lloc de l’apartat a) del barem, la
puntuació corresponent a l’apartat c), és
a dir, tots els anys de servicis com provi-
sionals.
b) TTemps dde ppermanència iininterrompu-
da aamb ddestí ddefinitiu een ccentre oo llloc
classificat ccom dd’especial ddificultat, ss’a-
fegirà aa lla ppuntuació dde ll’apartat aa), lla
següent: 
Pel primer, segon i tercer any: 0,50 punts
per any.
Pel quart any: 1 punt.
Pel quint any: 1,50 punts.
Pel sext, sèptim, octau, nové i desé: 2
punts per any.
Per l’onzé i següents: un punt per any.
* No es computarà el temps que s’ha
romàs fora del centre en comissió de
servicis o supòsits anàlegs.
* Per al professorat que participe des de
la situació de provisionalitat per trobar-
se en el supòsit de supressió, compli-
ment de sentència o recurs, o provenir
d’excedència forçosa, s’aplicaran els
mateixos criteris ressenyats en l’apartat
a).
c) TTemps ttranscorregut een ssituació dde
provisionalitat ssi nno ss’ha oobtingut mmai
destí ddefinitiu: 1 punt per any de servei,
fins a obtenir la propietat definitiva.
d) AAnys dde sservei ccom aa ffuncionari dde
carrera: 1 punt per cada any de servicis.
* En els apartats a) i b) del barem les
fraccions d’any es comptaran com a any

sencer si són de 6 o més mesos. No es
computaran si són inferiors a 6 mesos.
* En els apartats c) i d) les fraccions
d’any es computaran a raó de 0’0833 per
cada mes complet.
e) CCursos dde pperfeccionament oorganit-
zats pper lles aadministracions ppúbliques
competents (màxim, 3,50 punts): 
e.1. Cursos impartits: com a ponent, pro-
fessor, coordinador... de cursos de for-
mació: (màxim, 1 punt), 0,10 punts cada
10 hores acreditades.
e.2. Cursos superats: com a assistent a
cursos de formació, seminaris ... (màxim,
2 punts), 0,10 punts cada 10 hores acre-
ditades (se sumaran les hores i no es
puntuaran centèsimes).
Un crèdit equival a 10 hores, llevat que
conste una altra cosa.
Només es prendran en compte els cur-
sos sobre especialitats pròpies del Cos
de Mestres, o sobre aspectes científics,
didàctics i d’organització o sobre les
noves tecnologies aplicades a l’educació.
e.3. Per cada nova especialitat adquirida
en la convocatòria d’adquisició de noves
especialitats, 0,50 punts.
f) TTitulacions aacadèmiques ddiferents dde
les aal·legades pper aa ll’ingrés een eel ccos
(màxim, 3 punts).
f.1. Pel títol de doctor: 2,50 punts.
f.2. Titulacions de 2n cicle: per cada una
o títols equivalents: 1,50 punts.
f.3. Titulacions 1r cicle: per cada una o
estudis corresponents: 1,50 punts.
g) AAltres mmèrits (màxim, 11 punts) 
g.1. Valoració del treball desenvolupat,
publicacions i titulacions d’ensenyaments
de règim especial (màxim 10 punts) *
Pels subapartats g.1.1, g.1.2 i g.1.3.
només es valoraren els serveis exercits
com a funcionariat de carrera.
g.1.1: Direcció en centres públics, centres
de professors i institucions anàlogues:
1,50 punts per any (fraccions a 0,125
punts per mes).
g.1.2: Vicedirector/-a, Subdirector/-a,
Secretaria i direcció d’estudis: 1 punt per
any (fraccions a 0,0833 punts per mes
complet).
g.1.3: Coordinació de Cicle, de TICS, i
Riscos Laborals, assessoria o figures
anàlogues: 0,50 punts per any (fraccions
a 0,041 per mes complet).
g.1.4: Llocs en l’Administració educativa
del mateix nivell o superior: 1,50 punts
per any (fraccions a 0,125 per mes com-
plet) 
g.1.5: Per publicacions de caràcter didàc-
tic: fins a 1 punt.
g.1.6: Per publicacions de caràcter cien-
tífic: fins a 1 punt.
g.1.7: Titulacions d’ensenyament de
règim especial:

- Grau Mitjà de Música i Dansa: 0,50
punts.
- Cicle Elemental d’Ensenyament d’idio-
mes o Certificat de nivell intermedi: 0,50
punts.
- Cicle Superior d’Ensenyament d’idio-
mes o Certificat de nivell avançat: 0,50
punts.
g.2: Títol de Mestre de Valencià: 1 punt 
* En cas d’empat en la puntuació, es
resoldrà tenint en compte els apartats i
subapartats en l’ordre en què apareixen.
Si persisteix l’empat, l’any d’accés i la
puntuació amb què es va aprovar l’oposi-
ció.

Dipòsit LLegal: VV-1.454-1981. FF/C 446/75. NNúm. eextra. DDesembre 22008
Edita: Sindicat de treballadors i treballadores de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana.
46008 VValència. JJuan dde MMena, 118, bbaix. TTel.:96 3391 991 447. FFax: 996 3392 443 334


