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Alacant Seu STEPV Dijous 19 novembre 18 h
Alcoi Seu STEPV Dimecres 25 novembre 18 h
Algorfa CP Cervantes Dijous 19 novembre 18 h
Dénia C.P. Les Vessanes Dimecres 25 novembre 18 h
Elx Seu STEPV Dijous 19 novembre 18 h
La Vila Joiosa CP La Hispanitat Dimarts 24 novembre 18 h
Petrer IES Azorín Dijous 19 novembre 18 h
Alzira Seu STEPV Dijous 26 novembre 17,30 h
Gandia Seu STEPV Dijous 19 novembre 18 h
Requena IES núm. 1 Dijous 26 novembre 17,30 h
Sagunt i Port Escola Música (junt a CPMestre Tarazona) Dimarts 24 novembre 17,30 h
València Seu STEPV Dimecres 25 novembre 18 h
Xàtiva Seu STEPV Dimarts 24 novembre 17h
Benicarló Seu STEPV Dijous 19 novembre 16 h
Castelló Seu STEPV Dilluns 23 novembre 17,30 h
La Vall d’Uixó C.P. La Moleta Dijous 19 novembre 17,30 h
Segorbe IES Cova Santa Dijous 19 novembre 16 h

Convocatòria d’Assemblees 1ª Fase
(a gener hi haurà assemblees de la fase telemàtica)



FASES DE PARTICIPACIÓ

1ª Fase: Presentació de la sol·licitud de
participació i de la documentació dels
mèrits al·legats. Cada participant consig-
narà a la sol·licitud una clau d’accés
numèrica que necessitarà recordar per a
continuar la segona fase.
Termini: 15 dies hàbils des del dia
següent a la publicació en DOCV.

2ª Fase: Sol·licitud telemàtica de les
peticions.
Termini: 5 dies hàbils al llarg de la sego-
na quinzena de gener de 2010.
El present concurs de trasllats és auto-
nòmic, garantint la mobilitat del profes-
sorat depenent de la Conselleria
d’Educació de la Generalitat Valenciana.
El professorat d’altres Comunitats
Autònomes no hi podrà participar.

QUI HI POT PARTICIPAR?
-Catedràtics/ques d'Ensenyament Secundari
-Professorat d’Ensenyament Secundari
-Professorat Tècnic deFormacióProfessional
–Catedràtics/quesd'EscolesOficialsd'Idiomes
-Professorat de lesEscolesOficials d’Idiomes
-ProfessoratCatedràtic deMúsica i ArtsEscè-
niques
-Professorat deMúsica i Arts Escèniques
–Catedràtics/ques d'Arts plàstiques i Disseny
-Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny
-Mestres deTaller d’ArtsPlàstiques iDisseny.

El professorat titular de les especialitats
de Llengua i Literatura Catalana (Balear),
Llengua i Literatura Catalana i Llengua i Li-
teratura Valenciana, podrà concursar a les
places vacants corresponents als cossos
d'Ensenyament Secundari existents a la
Comunitat Valenciana, en les mateixes
condicions establides en les bases sego-
na i quarta de la present convocatòria.

QUINES PLACES ES PODEN
SOL·LICITAR?
- Les corresponents al cos i especialitat per la
qual es va aprovar l’oposició segons els cen-
tres i especialitats que figurenenels annexos
de la resolució.
- Les corresponents anoves especialitats ad-
quirides en els procediments convocats a
partir de 1994.
ElProfessorat deSecundària que tingaels re-
quisits específics, voluntàriament, pot sol·lici-
tar amés:
PPllaacceess ddee CCuullttuurraa CCllààssssiiccaa
Les pot demanar indistintament el professo-
rat titular de Llatí o de Grec, però qui les de-
mane estarà obligat a donar tant Llatí com Grec.
PPllaacceess ddee CCeennttrreess ddee FFoorrmmaacciióó ddee PPeerrssoonneess
AAdduulltteess
Places que es relacionen en l’Annex VI-a-2) de
la convocatòria i poden ser sol·licitades indis-
tintament pels professors/es d’ensenyament
secundari titulars d’alguna de les especialitats
d’origen que s’indiquen:
FPA: Científic / Tecnològic. Matemàtiques, Fí-

sica i Química, Biologia i Geologia., Tecnologia,
Anàlisi i Química Industrial.
FPA: Ciències Socials. Filosofia, Geografia i His-
tòria, Psicologia i Pedagogia, Formació i Orien-
tació Laboral, Intervenció Sociocomunitària,
Economia.
FPA: Comunicació (Anglés). Anglés.
FPA: Comunicació (Valencià). Valencià.
FPA: Comunicació (Valencià / Anglés). Anglés
i estar en possessió del títol de Mestre de Va-
lencià.
FPA: Comunicació (Francés). Francés.

CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
Els concursants que obtinguen destí definitiu
estaran obligats a adquirir competència lingüís-
tica en valencià. 

PARTICIPANTS

PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA 
-·Professorat que es trobe en servei actiu i tin-
ga dos anys d’antiguitat o més a la finalització
del present curs escolar en el seu últim des-
tí definitiu.
-·Professorat en situació de pèrdua provisio-
nal de destí declarat expressament conforme
a l’Ordre d’1 de juliol del 2002, de la Conselle-
ria de Cultura i Educació (DOGV de12 de juliol),
modificada per Ordre de 26 de juny del 2003 (co-
rrecció d’errors, DOGV de 24 de juliol), que ro-
manga en aquesta situació.
-·Professorat que es trobe en situació de Ser-
veis Especials i tinga també dos anys d’antigui-
tat o més a la finalització del present curs es-
colar en el seu últim destí definitiu.
-·Professorat que es trobe en situació d’exce-
dència voluntària. Ara bé, si es tracta d’exce-
dència voluntària per interés particular o per
agrupació familiar previstos en els apartats a)
i b) de l’article 89 de la Llei 7/2007, de 12 d’a-
bril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, no-
més podran participar si en finalitzar el present
curs escolar han transcorregut dos anys des
que va passar a aquesta situació.
-·Professorat que estiga en suspensió decla-
rada (sancionats/-des) si en finalitzar el curs
actual ha complit la sanció.

PARTICIPACIÓ FORÇOSA 
-·Professorat que es trobe en un destí de
caràcter provisional i professorat que
haja de reincorporar-se a l’àmbit de ges-
tió de la Conselleria d’Educació des de
l’estranger o que, si ja ho ha fet en cur-
sos anteriors, encara no tinga destí defi-
nitiu. Si no participa se li adjudicarà des-
tí definitiu en places que puga ocupar, se-
gons l’especialitat en què siga titular, i si
no se li adjudica destí definitiu continua-
rà com a provisional.
– Professorat que havent estat adscrit a
places en l'exterior haja de reincorporar-
se a l'àmbit de gestió de la Conselleria
d’Educació en el curs 2010-2011, o que
havent-se reincorporat en cursos ante-

riors no hagueren obtingut encara una
destinació definitiva. 
- Professorat que des de l’excedència
forçosa o suspensió de funcions haja
perdut el seu destí i no tinga destí provi-
sional. Si no participa quedarà en situa-
ció d’excedència voluntària.
- Professorat que haja perdut el destí de-
finitiu i haja estat suprimit per haver si-
gut declarada així la plaça definitiva que
ocupava, conforme a l’Ordre d’1 de juliol
del 2002, de la Conselleria de Cultura i
Educació (DOGV de 12 de juliol), modifica-
da per Ordre de 26 de juny del 2003 (co-
rrecció d’errors en DOGV de 24 de juliol). 
-·Professorat que per sentència o resolu-
ció de recurs s’haja quedat sense el seu
destí definitiu. Si no concursa o no se li ad-
judica destí definitiu, se li adjudicarà un
destí provisional
-·Opositors/-es del 2008. Si no participen
se’ls adjudicarà destí definitiu en places
que puguen ocupar, segons l’especialitat
de què siguen titulars, i si no se’ls adju-
dica destí definitiu quedaran com provisio-
nals.
-·Professorat que després d’haver perdut
el seu lloc definitiu docent va passar a
prestar serveis en altres llocs de l’Admi-
nistració, que haja estat cessat i haja ob-
tingut destí provisional.

VACANTS
QUINS VACANTS HAN D’EIXIR?
Totes les que hi ha previstes en el sistema, se-
gons la planificació educativa, en el moment de
la convocatòria i, a més, les que es produïsquen
fins al 31 de desembre del 2009 per jubilacions
o altres motius i les resultes del propi concurs
en cada especialitat.
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.

DRETS PREFERENTS

A CENTRE
S’aplicarà en l’ordre següent: 
1. Professorat que va canviar d’especialitat en
el mateix centre per resultar afectat en el pro-
cediment d’adscripció del professorat previst
en la disposició transitòria primera de l’Ordre
d’1 de juliol del 2002, de la Conselleria de Cul-
tura i Educació (DOGV de 12), modificada per
Ordre de 26 de juny del 2003 (correcció d’errors
en DOGV de 24 de juliol). Podran optar amb dret
preferent a una plaça vacant de l’especialitat
del lloc definitiu que ocupaven en el moment
d’iniciar-se aquell procediment. 
2. Professorat que haja adquirit alguna nova es-
pecialitat en les convocatòries especials con-
vocades en el 94 i posteriors, podrà fer ús d’a-



quest dret per una sola vegada. Haurà de con-
signar en primer lloc el codi del Centre i l’es-
pecialitat de la vacant. 
3. Per a places objecte de desglossament per
al professorat adscrit per l’Ordre de 19 de no-
vembre de 1996 (Adscripció de FP). Es podrà
exercitar el dret preferent, per una sola vega-
da, a la resta d’especialitats en què es va des-
plegar l’especialitat antiga. 
4. Per a places objecte de desglossament del
Cos de Professors de Música i Arts Escèniques,
Ordre de 18 de desembre del 2001, de la Con-
selleria de Cultura i Educació i Reial decret
989/2000, de 2 de juny, (Adscripció de Conser-
vatoris). Es podrà exercitar el dret preferent, per
una sola vegada, a la resta d’especialitats en
què es va desglossar l’especialitat antiga. 

A LOCALITAT
Professorat que prové de l’exterior segons el R.
D. 1138/2002 i altres regulacions del personal
docent en llocs de l’Administració educativa se-
gons el Decret 70/1989 i el R. D. 2112/1998, mo-
dificat pel R.D. 1964/2008, de 28 de novembre,
i totes aquelles persones que es troben en el 2n
o 3r any d’excedència per a l’atenció de familiars.

A LOCALITAT I ZONA
Professorat declarat expressament en situa-
ció de suprimit en el procediment d’adscrip-
ció.
Professorat suprimit per tancament definitiu
del centre en què es tenia destí definitiu, i tam-
bé el professorat suprimit per execució de sen-
tència o recurs administratiu, al qual es refe-
reix la base quinta, apartat 1.e) de la resolució. 
Aquest dret podrà exercir-se només a la loca-
litat de l’últim destí, o, alternativament, a la lo-
calitat i la zona.

COM CONCURSE?
1ª Fase: Emplenar i entregar una
sol·licitud amb les dades de participació.
A la sol·licitud heu de consignar una clau
numèrica d’accés al programa informàtic
de peticions. Recordeu la clau que heu
triat per completar la segona fase.

Amb aquesta sol·licitud, heu d’adjuntar,
si escau, la documentació (compulses o
originals) justificativa dels mèrits, per
exemple: 
* Documentació acreditativa de la classi-
ficació de la plaça des de la qual es con-
cursa com d’especial dificultat.
* Documentació acreditativa dels cursos
de perfeccionament (en l’acreditació
constarà el nombre d’hores o crèdits. 1
crèdit =10 hores).
* Publicacions: originals o fotocòpies
(amb compulsa a la pàgina on consta
l’ISBN i, al menys, la primera i última de
la qual és autor/a el/la sol·licitant). 
* Titulacions acadèmiques diferents de la
de l’ingrés en el Cos i també la d’ingrés 

–Totes les fotocòpies que es remeten han

d'anar acompanyades de les diligències de
compulsa, d'acord amb l'establit en la
Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secre-
taria General de la Conselleria de Cultu-
ra, Educació i Ciència, sobre compulsa de
documents en els centres docents i en la
Circular 3/99, de 25 de maig, de la Secre-
taria General de la Conselleria de Cultu-
ra, Educació i Ciència, sobre compulsa de
documents. 

Recordeu que la Conselleria d'Educació
incorporarà d'ofici els mèrits dels apar-
tats 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 i
2.3 de l'annex I-a) i 1.1 i 2.3 de l'annex I-
b), que consten en el Registre de
Personal Docent.

2ª Fase: Sol·licitud telemàtica, amb un
màxim de 300 peticions.
- Les peticions seran, per especialitats,
a localitat i/o centre.
- Es podrà presentar més d’una sol·lici-
tud de peticions. Solament es tindrà en
compte l’última presentada

Drets preferents en la sol·licitud i les pe-
ticions telemàtiques: 
- Per fer ús del dret preferent a centre
s’haurà de consignar el Codi del Centre i
especialitat a la qual correspon la va-
cant. A continuació es podran incloure
altres places si es vol concursar a elles fora
del dret preferent.
- Per fer ús del dret preferent a localitat
s’hauran de consignar, en primer lloc,
totes les places de la localitat on vol exer-
cir el dret per ordre de preferència. A con-
tinuació es podran incloure altres places,
si es vol concursar a elles fora del dret pre-
ferent.
-Per fer ús del dret preferent a localitat i zona
s’hauran de consignar en primer lloc totes les
places de la localitat on vulga exercir el dret per
ordre de preferència. Opcionalment, per al su-
pòsit de no obtenir destí en la localitat, podran
també exercir-lo en tots i cada un dels centres
que radiquen en la zona on es trobe adscrit el
centre de procedència, segons l’ordre que
així mateix i després dels de la localitat es de-
tallen en la instància. A continuació es podran
incloure altres places, si es vol concursar a
elles fora del dret preferent.
En els dos últims casos, si s’ometeren al-
guns dels centres de la localitat i/o zona on
es desitgen exercir el dret preferent, l’ad-
ministració lliurement omplirà els centres
restants. 

SIMPLIFICACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ
Si es va participar en el concurs del curs
2008-2009 es pot optar, fent-ho constar (An-
nex I-c), per:
- Demanar que et mantinguen el barem del
curs 2008-2009 i presentar únicament els
mèrits nous.
- Demanar que et tornen a baremar els mè-
rits que es van presentar el curs 2008-2009

(tots o per apartats), sempre que no s’haja
retirat la documentació, i afegir els mèrits
nous.
SSii nnoo eess vvaa ppaarrttiicciippaarr eell ccuurrss 22000088--22000099 ss’’hhaa
dd’’aappoorrttaarr ttoottaa llaa ddooccuummeennttaacciióó jjuussttiiffiiccaattiivvaa
ppeerr aa llaa vvaalloorraacciióó ddee mmèèrriittss..

RESOLUCIÓ DEL
CONCURS
- Els concursos es resoldran atenent al
barem de mèrits de l’Annex I.
- En el cas que es produïsquen empats en
el total de les puntuacions, aquests es re-
soldran atenent successivament a la ma-
jor puntuació en cada un dels apartats del
barem, i seguint l’ordre en el qual aparei-
xen. Si continuara l’empat caldrà ajustar-
se a la puntuació obtinguda en els dife-
rents subapartats en l’ordre en què apa-
reixen en el barem. Si fóra necessari
s’utilitzaria successivament, com últim
criteri de desempat, l’any en què es va
convocar el procediment selectiu per
mitjà del qual es va ingressar en el Cos i
la puntuació obtinguda. 
L’Administració publicarà:
- En els Serveis Territorials.- Un llistat provi-
sional de participants amb els drets preferents,
les puntuacions per apartats i els partici-
pants exclosos. Contra este llistat es podrà re-
clamar en un termini de 7 dies hàbils.
Acabat el mencionat termini, els serveis terri-
torials exposaran en el tauler d’anuncis les re-
lacions amb les rectificacions pertinents. Con-
tra esta exposició no es podrà reclamar i s’hau-
rà d’esperar que la Direcció General de
Personal faça pública la resolució provisional
de les convocatòries. A partir d’aquest moment,
hi haurà 7 dies hàbils per a reclamar.
- En el DOCV.- Una Resolució definitiva. 
- Les places adjudicades en la Resolució
definitiva són irrenunciables.
- La presa de possessió del nou destí serà
l’1 de setembre del 2010.

RENÚNCIES
Els participants només podran renunciar
durant el termini de presentació d’instàn-
cies, o en els 7 dies hàbils de termini de
reclamacions a les resolucions provisio-
nals.

TRAMITACIÓ
Es pot sol·licitar rebut de la presentació
de la sol·licitud.

Si la sol·licitud no reunira les dades pre-
ceptives, s’haurà de requerir al o a la
sol·licitant perquè esmene el seu error en
un termini de 10 dies.



BAREM

Hi ha un barem específic per al Cos de Cate-
dràtics/ques i Professorat de Música i Arts Es-
cèniques referit a mèrits acadèmics, formació
i perfeccionament que per raons d’espai no po-
dem reproduir. 

MÈRITS DOCENTS 
1.1 Cossos de Catedràtics/ques 
1.1.1 Per ser funcionariat de carrera dels
cossos de catedràtics/ques d'Ensenyament Se-
cundari, d'Escoles Oficials d'Idiomes i d'Arts
Plàstiques i Disseny: 6 punts. 
1.1.2 Per cada any d’antiguitat: 0.5 punts per
any (0.04 per mes). 
1.2 Antiguitat 
1.2.1 Per cada any de serveis efectius com a
funcionari de carrera en el Cos al qual corres-
pon la vacant, 2 punts. (0.16 per mes)
1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a
funcionari de carrera en altres Cossos o esca-
les docents del mateix grup o superior, 1.5
punts. (0.12 per mes)
1.2.3 Per cada any com a funcionari de carre-
ra en altres Cossos o escales docents de
grup inferior, 0.75 punts. (0.06 per mes)
1.2.4 Per cada any com a funcionari amb des-
tí definitiu en el mateix lloc en el centre des del
qual es participa: 
a) pel primer i segon any: 2 punts per any.
b) pel tercer any: 3 punts.
c) pel quart i quint any: 4 punts per any.
d) pel sext any: 5 punts.
e) pel sèptim i octau any: 4 punts per any.
f) pel nové any: 3 punts.
g) pel desé i següents: 2 punts per any
1.2.5 El professorat en expectativa de destí i els
que participant per primera vegada amb caràc-
ter voluntari opten per la puntuació correspo-
nent a este subapartat en substitució del sub-
apartat 1.2.4 : 1 punt per any.
1.2.6 Places qualificades per l’Administració
com a especial dificultat 
a) pel primer i segon any: 1 punt per any.
b) pel tercer any: 1.5 punts.
c) pel quart i quint any: 2 punts per any.
d) pel sext any: 2 punts.
e) pel sèptim i octau any: 2 punts per any.
f) pel nové any: 1.5 punts.
g) pel desé i següents: 1 punt per any 

MÈRITS ACADÈMICS 
(màxim 10 punts) 
1.3.1 Per doctorat i premis extraordinaris: 
a) pel títol de doctor en la titulació al·legada per
a l’ingrés en el Cos des del qual es concursa,
5 punts.
b) Per premi extraordinari en el doctorat de la
titulació al·legada per a l’ingrés en el Cos des
del qual es concursa, 1 punt.
c) Per premi extraordinari en la titulació al·le-
gada per a l’ingrés en el Cos des del qual es
concursa, 0.5 punts.
d) Pel títol de Doctor en altres llicenciatures:
3 punts
e) Per premi extraordinari en un altre Docto-
rat: 0.50 punts
f) Per premi extraordinari en altres llicencia-
tures: 0.25 punts 
1.3.2 Altres titulacions universitàries: 
a) Per titulacions de primer cicle: per la sego-
na i restants Diplomatures, Enginyeries Tèc-
niques, Arquitectura Tècnica o títols declarats
equivalents i pels estudis corresponents al pri-
mer cicle d’una Llicenciatura, Arquitectura o
Enginyeria, 3 punts.
En cap cas serà valorable el primer títol o es-
tudis d’esta naturalesa que posseïsca el can-
didat
b) Pels estudis corresponents al segon cicle de
Llicenciatures, Enginyeries, Arquitectures o tí-
tols declarats equivalents, 3 punts
En el cas de funcionaris pertanyents a Cossos
docents del grup A no serà valorable en cap cas
el primer títol o estudis d’esta naturalesa que
posseïsca el candidat. 
1.3.3 Titulacions d’Ensenyaments de Règim Es-
pecial: 
a) pel grau mitjà de Música i Dansa, 1 punt.
b) pel cicle elemental d’Idiomes o certificat de
nivell intermedi, 1 punt.
c) pel cicle superior d’Idiomes o certificat de ni-
vell avançat, 1 punt.

MÈRITS PER FORMACIÓ,
PERFECCIONAMENT I
INNOVACIÓ 
(màx. 5 punts) 
1.4.1 Per cursos superats que tinguen com a
objecte el perfeccionament sobre els aspectes
científics i didàctics de l’especialitat i per cur-
sos relacionats amb l’organització escolar o les
noves tecnologies aplicades a l’educació, 0.10
punts. per cada 10 hores o 10 hores per crè-
dit. (màx.4 punts).
1.4.2 Per altres activitats de formació i perfec-
cionament inclosa la impartició de cursos, fins
a 1 punt.
1.4.3. Per cada especialitat de què siga titular
corresponent al Cos pel qual es concursa di-
ferent de la de l’ingrés en el mateix, adquirida
a través dels procediments convocats a partir
de l’any 1994, 1 punt. 

ALTRES MÈRITS
(màxim 18 punts) 
2.1.Publicacions (fins a 5 punts) 
2.1.1 Per publicacions de caràcter didàctic, fins
a 2.5 punts.
2.1.2 Per publicacions de caràcter científic i pro-
jectes i innovacions tècniques sobre les disci-
plines objecte del concurs, fins a 2.5 punts.
2.1.3 Per mèrits artístics: Per composicions es-
trenades, gravacions, concerts com a solistes
o per premis en exposicions i en concursos, fins
a 2.5 punts. 
2.2 Valoració per treballs desenvolupats (fins
a 10 punts) 
2.2.1 Per cada any exercint la direcció en
Centres públics o en Centres de Professors o
Recursos, 3 punts. (0.25 punts per mes)
2.2.2 Per cada any exercint la vicedirecció, la
subdirecció, la secretaria o direcció d’estudis
i assimilats de centres públics, 2 punts. (0.16
punts per mes)
2.2.3 Per cada any en altres càrrecs directius
de Centres públics, 1 punt. (0.08 punts per mes)
2.2.4 Per cada any exercint la Direcció de Se-
minari o Departament o Divisió en Centres pú-
blics, assessoria de formació permanent o di-
recció d’un equip d’orientació educativa i psi-
copedagògica, 0.5 punts. (0.04 punts per mes)
Només es valoraran els càrrecs exercits com
a funcionari de carrera.
2.2.5 Per cada any de serveis exercint càrrecs
en l’administració educativa de nivell de com-
plement de destí igual o superior a l’assignat
al cos pel qual participa. 1.50 punts (0.12 per
mes) 
2.3 Coneixements de valencià: certificat de Ca-
pacitació (o títol de Mestre en Valencià), 3 punts. 
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