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FASES DE PARTICIPACIÓ
1ªFase: Presentació de la sol·licitud departicipa-
ció i de ladocumentaciódelsmèritsal·legats.Cada
participant consignaràa lasol·licitudunaclaud’ac-
cés numèrica que necessitarà recordar per a
continuar la segona fase.
Termini: 15dieshàbils desdel dia següent a la pu-
blicacióen DOCV,previsiblementdel 25/11al 14/12
de 2010.

2ª Fase: Sol·licitud telemàtica de les peticions.
Termini: dos períodes de 7 dies naturals, un per a
mestres i l’altre per a la resta de cossos (la Con-
selleria encaranohadecidit aquinperíodecorres-
pon cada cos):
1) de 18 a 24 de gener,
2) de 26 de gener a 1 de febrer.
El present concurs de trasllats és estatal: el pro-
fessorat d’altres comunitats autònomes podrà

accedir a les places del País Valencià i concursa-
rà des de l’autonomia d’origen. El professorat del
País Valencià podràparticipar a lesplacesqualse-
volaltracomunitat, semprequeescomplisquenels
requisits corresponents.Atenció: elprofessoratque
opte a vacants d’altres autonomies ha de consig-
nar els centres en la primera fase.Noparticipa en
el procediment telemàtic.



QUI POT PARTICIPAR?
-Mestres
-Catedràtics/ques d'Ensenyament Secundari
-Professorat d’Ensenyament Secundari
-Professorat Tècnic de Formació Professional
–Catedràtics/ques d'Escoles Oficials d'Idiomes
-Professorat de les Escoles Oficials d’Idiomes
-Professorat deMúsica i Arts Escèniques
–Catedràtics/ques d'Arts plàstiques i Disseny
-Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny
-Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny.
El professorat de les especialitats deLlengua i Li-
teraturaCatalana (Balear), Llengua iLiteraturaCa-
talana, i Llengua iLiteraturaValenciana,podràcon-
cursar a les places corresponents als cossos
d'EnsenyamentSecundari delPaísValencià, en les
mateixes condicions establides en la base terce-
ra de la convocatòria.

CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
Per al Cos deMestres, cal acreditar estar en pos-
sessió del Certificat de Capacitació o del Títol de
Mestre de Valencià, que no serà necessari per als
participantsqueestiguenhabilitatsenFilologia:Va-
lencià.Totaixòsenseperjuídelqueestableix ladisp.
addicionalsegonade l’ordrede23degenerde1997,
o haver sigut seleccionat en processos selectius
convocats per l’administració educativa valencia-
na ambposterioritat al Decret 62/2002, de 25 d’a-
bril (DOGV de 02/05).
Per a la resta de cossos, els/les concursants que
obtinguendestí definitiu estaran obligats a adqui-
rir competència lingüística en valencià.

QUINES PLACES ES PODEN
SOL·LICITAR?
Cos de mestres
Especialitats i habilitacions
Educació Infantil; Anglés; Francés; Educació Físi-
ca;Música;PedagogiaTerapèutica; Audició i Llen-
guatge; Educació Primària.
Podràsol·licitar-laqui acredite la titularitat de l’es-
pecialitat o tinga l’habilitació abans de la publica-
ció del RD 1364/2010.
Únicament tindran validesa les habilitacions
sol·licitades abansde la finalització del termini de
presentaciód’instàncies.El funcionariat delCosde
Mestres seleccionat en l’oposició del 2009 es po-
drà habilitar en altres especialitats que puga
acreditar documentalment enelmateix termini de
presentació d’instàncies.
El professorat de l’especialitat dePrimària ingres-
sat a partir de les oposicions regulades en el RD
276/2007, noméspot optar a llocsd’aquesta espe-
cialitat si és titular de la mateixa, o bé si l’ha ad-
quirit pel procediment d’adquisició denovesespe-
cialitats que regula el RD esmentat.

Places de 1r i 2n d’ESO. Només podran sol·licitar
aquests llocsel funcionariatdelCosdeMestresque
ja té destí definitiu en aquests cursos. Podran op-
tar a llocs d’Infantil i Primària si estan habilitats.
Enaquest casperdran tota opció a futures vacants
de 1r i 2n d’ESO.

PlacesdeDepartamentsd’Orientacióen IES (PT iAL).
Peraqui acredite la titularitat d’aquestesespecia-
litats o tinguen l’habilitació.

Places de Formació de Persones Adultes.
- Podran accedir a places d’Educació Primària
aquelles persones que tinguen l’especialitat o
habilitació corresponent.
- Podran accedir a places de Comunicació, Cièn-

cies i Tecnologia, i Ciències Socials aquelles per-
sones amb les habilitacions i requisits correspo-
nents que tinguen destí definitiu a llocs de treball
de 1r i 2n d’ESO.

Cossos de Secundària
-Lescorresponentsal cos i especialitat per laqual
es va aprovar l’oposició segonsels centres i espe-
cialitats que figuren en els annexos de la resolu-
ció.
- Les corresponents a noves especialitats adqui-
rides en els procediments convocats a partir de
1994.
El professorat de Secundària que tinga els requi-
sitsespecífics, voluntàriament, pot sol·licitaramés:
-CulturaClàssica: lespot sol·licitar indistintament
el professorat de Llatí o de Grec, però qui les de-
maneestaràobligat a impartir tantLlatí comGrec.
PlacesdeFormaciódePersonesAdultes:podràac-
cedir a les placesquees relacionenen l’AnnexVII-
a-2 de la convocatòria, indistintament, el profes-
soratd’ensenyamentsecundari titulard’algunad’a-
questes les especialitats d’origen:
FPA: Científic/Tecnològic. Matemàtiques, Física i
Química, Biologia i Geologia, Tecnologia, Anàlisi i
Química Industrial.
FPA:CiènciesSocials. Filosofia, Geografia i Histò-
ria, Orientació Educativa, FOL, Intervenció Socio-
comunitària, Economia.
FPA: Comunicació (Anglés). Anglés.
FPA: Comunicació (Valencià). Valencià.
FPA:Comunicació (Valencià /Anglés). Anglés i tin-
dre el títol de Mestre de Valencià.
FPA: Comunicació (Francés). Francés.

PARTICIPANTS
Participació voluntària
-Professoratenservei actiuoserveisespecialsque
tinga dos anys d’antiguitat o més a la finalització
del present curs escolar en el seu últim destí de-
finitiu.
- Professorat que es trobe en situació d’excedèn-
cia voluntària. Si l’excedència és per interés par-
ticularoagrupació familiar (arts. 127 i 128de laLlei
10/2010, d’Ordenació i Gestió de la Funció Públi-
caValenciana) noméspodrà concursar si a la fina-
litzaciódel present cursescolarhan transcorregut,
al menys, dos anys des que la persona va passar
a aquesta situació.
-Professorat queestigaensuspensióde funcions,
si en finalitzar el curs actual ha complit la sanció
i té dos anys de destí definitiu.
El professorat voluntari podrà concursar, indistin-
tament, a places del País Valencià i/o places d’al-
tres Comunitats Autònomes.

Participació obligatòria
- Professorat amb destí provisional o en expecta-
tiva de destí i el professorat que haja de reincor-
porar-se a l’àmbit de gestió de laConselleria d’E-
ducació des de l’estranger o que, si ja ho ha fet en
cursosanteriors, encarano tingadestí definitiu. Si
no participa se li adjudicarà destí definitiu en pla-
ces quepugaocupar, segons l’especialitat en què
siga titular, i si no se li adjudica destí definitiu con-
tinuarà com a provisional.
- Professorat que des de la situació d’excedència
o suspensió de funcions ambpèrduadel destí de-
finitiu haja obtingut un destí provisional per haver
reingressat en un centre dependent de la Conse-
lleria d’Educació. Si no concursa o no se li adjudi-
cadestí definitiu, se li adjudicaràundestí provisio-
nal.
-Professoratquedesde l’excedència forçosaosus-
pensióde funcions (sihacumplit lasanció)hajaper-
dutel seudestí i no tingadestí provisional.Sinopar-

ticipa quedarà en situació d’excedència voluntària
per interés particular.
- Professorat que per sentència, resolució de re-
cursosupressiódelseu lloc hajaperdutel seudes-
tí definitiu. Si no concursa o no se li adjudica des-
tí definitiu, se li adjudicarà un destí provisional.
-·Professoratquedesprésd’haverperdutel seu lloc
definitiu docent va passar a prestar serveis en al-
tres llocs de l’administració, quehaja cessat i tin-
ga destí provisional.
- NOU Funcionariat en pràctiques: si no participen
o si no sol·liciten centres suficients, se’ls adjudi-
carà destí definitiu en places que puguen ocupar,
segons la seua especialitat, i si no se’ls adjudica
destí definitiu quedaran com a provisionals. Con-
cursaransensepuntuació i se’ls adjudicaràsegons
l’ordre d’oposició.

VACANTS
Quines vacants eixiran?
Totes lesquehi haprevistes enel sistema, segons
la planificació educativa, en elmoment de la con-
vocatòria i, al menys, les que es produïsquen fins
al 31 de desembre del 2010, o altres motius i les
resultesdelpropi concursencadaespecialitat, i les
jubilacionsLOE.Les vacants aproveir seranpubli-
cades enelDOGVabansde la resolució de la con-
vocatòria.

DRETS PREFERENTS
Professorat que es trobe en les situacions descri-
tes en els arts. 16 i 17 del R.D. 1364/2010 (BOE de
30/10), que expliquemacontinuació ambmésde-
tall.Qui opteadretpreferenthohadeconsignaren
la sol·licitud de participació.

A centre
El professorat que haja tingut destí en un centre,
tindrà dret preferent a obtindre un nou destí defi-
nitiu almateix, quan es trobe en algun dels supò-
sits següents:
a) Per supressió del lloc de treball definitiu.
b) Permodificació del lloc de treball definitiu.
c) Per desplaçament per insuficiència horària (si
durant trescursoscontinuats, inclós l’actual, ha im-
partit tot l’horari en un altre centre).
d)Peradquisiciódenovesespecialitats obtingudes
segonselRD850/1993, de 4de juny,RD334/2004,
de 27 de febrer i RD 276/2007, de 23 de febrer, el
professorat dels Cossos de Catedràtics d'Ensen-
yament Secundari, Professors d'Ensenyament
Secundari i Professors Tècnics de Formació Pro-
fessional. Una vagada obtingut unnou lloc sols es
podrà exercir aquest dret en cas d'obtindre altra
nova especialitat.

A localitat o zona
-Per supressióomodificaciódel llocde treball de-
finitiu.
- Per desplaçament per insuficiència horària.
- Per exercir un altre lloc en l’administració públi-
ca, amb pèrdua de la plaça docent definitiva,
sempre que haja cessat en el darrer lloc.
-Perpèrduadel llocdetreballdefinitiuperexcedèn-
cia voluntàriapercurade familiarsdesprésde tres
anysenaquestasituació idesitgenreingressaroha-
gen de reingressar amb caràcter provisional.
-Per reincorporacióper la finalitzacióde l’adscrip-
ció en places en l’exterior.
- Per execució de sentència o de recurs adminis-
tratiu.
- Per haver sigut declarats jubilats per incapaci-
tat permanent i hagensigut rehabilitats peral ser-
vei actiu.



DRET DE CONCURRÈNCIA
Possibilitatquediversos funcionarisdecarrerad’un
mateix cos docent ambdestí definitiu condicionen
la seu participació voluntària a l’obtenció de des-
tí en un o diversos centres d’una província deter-
minada.

COM CONCURSE?
1ª Fase: Emplenar i entregar una sol·licitud (que
facilita l’administració) amb les dades de partici-
pació a lesDireccions Territorials d’Educació. A la
sol·licitudheudeconsignarunaclaunumèricad’ac-
césal programa informàtic depeticions.Recordeu
la clau queheu triat per completar la segona fase
o feu-vos una fotocòpia de la sol·licitud. Amb
aquesta sol·licitud, heud’adjuntar, si escau, la do-
cumentació (compulsesooriginals) justificativadels
mèrits, en laqual cal indicar el nom, cognoms, cos
i especialitat en totes les còpies de la documenta-
ció justificativa delsmèrits.
Per exemple:
* Documentació acreditativa de la classificació de
les places d’especial dificultat on heu treballat.
*Documentacióacreditativadels cursosdeperfec-
cionament (en l’acreditació constaràel nombred’-
hores o crèdits. 1 crèdit =10 hores).
* Publicacions: originals o fotocòpies (amb com-
pulsa 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’in-
grés en el Cos i també la d’ingrés
–Totes les fotocòpies que es remeten han d'anar
acompanyadesde lesdiligènciesdecompulsa, d'a-
cordambl'establit en laCircular5/99,de14de juny,
de la SecretariaGeneral de laConselleria deCul-
tura, Educació i Ciència, sobre compulsadedocu-
ments enels centresdocents i en laCircular 3/99,
de 25demaig, de laSecretariaGeneral de laCon-
selleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre
compulsa de documents.
Important: els centres docents poden compulsar
ladocumentació. Vosestalviareucuesen lesdirec-
cions territorials. S’habilitaran taules específi-
ques en les direccions territorials per a lliurar la
documentació ja compulsada.
Recordeuque laconselleriad'Educació incorpora-
rà d'ofici els mèrits dels apartats 1 i 2, que cons-
tenenelRegistredePersonalDocent.Percompro-
varaquestesdadesésconvenient demanarun full
de serveis, tot i que no és necessari presentar-lo.
2ª Fase: Sol·licitud telemàtica, amb unmàxim de
300 peticions.
- Les peticions seran, per especialitats, a localitat
i/o centre.
- Es podrà presentarmés d’una sol·licitud de pe-
ticions. Solament es tindràencompte l’últimapre-
sentada

Drets preferents en la sol·licitud
i les peticions telemàtiques:
- Per fer ús del dret preferent a centre s’haurà de
consignar el codi del centre i especialitat a la qual
correspon lavacant.Acontinuacióespodran inclou-
re altres places si es vol concursar a elles fora del
dret preferent.
-Per fer úsdel dret preferent a localitat o zona cal
consignar en primer lloc totes les places de la lo-
calitat on vulga exercir el dret per ordre de prefe-
rència. Opcionalment, per al supòsit denoobtenir
destí en la localitat, podran tambéexercir-loen tots
i cada un dels centres que radiquen en la zona on
es trobe adscrit el centre de procedència, segons
l’ordre que aixímateix, i després dels de la locali-
tat, esdetallenen la instància.Acontinuacióespo-

dran incloure altres places, si es vol concursar a
elles fora del dret preferent.
Enels dosúltimscasos, si s’ometerenalgunsdels
centresde la localitat i/o zonaonesdesitgenexer-
cir el dret preferent, l’administració complimen-
tarà d’ofici els centres restants.

Simplificació de la documentació
L'administració rebaremarà elsmèrits queobren
al seupoderd’acordambelnoubarem.STEPVre-
comana que tothom torne a presentar tota la do-
cumentació.

RESOLUCIÓ DEL CONCURS
- Els concursos es resoldran atenent al baremde
mèrits de l’Annex I.
- En el cas que es produïsquen empats en el total
de les puntuacions, es resoldran atenent succes-
sivamenta lamajorpuntuacióencadaundelsapar-
tatsdel barem, d’acordamb l’ordreenel qual apa-
reixen. Si continuara l’empat caldrà ajustarse a la
puntuació obtinguda en els diferents subapartats
en l’ordreenquèapareixenenelbarem.Si fórane-
cessari s’utilitzaria successivament, com a últim
criteri dedesempat, l’any enquèes va convocar el
procedimentselectiupermitjàdelqualesva ingres-
sar en el cos i la puntuació obtinguda.
L’administració publicarà:
- En els serveis territorials i en la pàgina web: el
llistat provisional departicipants , les puntuacions
per apartats i els participants exclosos. Contra
aquest llistat es podrà reclamar en un termini de
7 dies hàbils.
Acabat l’esmentat termini, els serveis territorials
exposaranenel taulerd’anuncis les relacionsamb
les rectificacions pertinents. També en la pàgina
web. Contra aquesta exposició no es podrà recla-
mar i s’hauràd’esperar que la direcció general de
Personal publique la resolució provisional de les
destinacions. A partir d’aquestmoment, hi haurà
7 dies hàbils per a reclamar.
- EnelDOCV i en laweb: després de la relació de-
finitivadelsparticipants i de lapublicacióde les va-
cants provisionals, es publicarà l’adjudicació pro-
visional de destinacions.
Contraaquestaadjudicacióprovisionalespodràpre-
sentar reclamació els 7 dies hàbils posteriors.
Posteriorment espublicaràenelDOCV i en laweb
la resoluciódefinitivade lesadjudicacions. Lespla-
cesadjudicadesen laResolució definitiva són irre-
nunciables.
-Lapresadepossessiódelnoudestí serà l’1dese-
tembre del 2010.

Renúncies
Elsparticipantsnoméspodran renunciardurant el
termini depresentació d’instàncies, o enels 7dies
hàbilsde termini de reclamacionsa les resolucions
provisionals.

BAREM

NOU:Elbaremsegüentés igualpera totselscossos.

MÈRITS DOCENTS
1 Antiguitat
1.1 Antiguitat al centre.
1.1.1 Per cada any d'antiguitat com a definitiu en
el centre des del qual es concursa:
Pelprimer i segonanys: 2perany i 0,1666permes.
Pel tercer any: 4 punts i 0,3333 permes
Pel quart i següents: 6 punts i 0,5000 permes
1.1.2 Per cada any com a professorat provisional,
2 punts i 0,1666 permes.
Al personal funcionari decarreraqueparticipi amb

caràcter voluntari des de la sevaprimeradestina-
ciódefinitivase li sumarà lapuntuacióbtingudaper
aquest subapartat a la corresponent al subapar-
tat 1.1.1 . Un cop obtingut una nova destinació no
podrà acumular aquesta puntuació.
1.1.3 Per cada any si es participa des de una pla-
çaqualificadad'especial dificultat, tant provisional
comdefinitiva: 2 punts i 0,1666per cadames. S'a-
fegirà a la puntuació dels subapartats 1.1.1 i 1.1.2.
1.2 Antiguitat en el cos.
1.2.1Per cadaany comaprofessorat funcionari de
carreraenalgúdels cossosaquècorrespon la va-
cant: 2 punts. I per cadames 0,1666 punts.
1.2.2Per cadaany comaprofessorat funcionari de
carrera en altres cossos docents als quals es re-
fereix la LOE, del mateix subgrup o superior:
1,5000 punts i 0,1250 per cadames.
1.2.3 Per cadaanycomaprofessorat funcionari de
carrera enaltres cossos docents a quèes refereix
la LOE de subgrup inferior: 0,7500 punts, i 0,0625
per cadames.
2. Pertinença als cossos de catedràtics d'Ensen-
yament secundari, d'EOI i d'Arts Plàstiques i Dis-
seny. Per pertànyer al cos: 5 punts
La baremació d’aquest punt es farà d’ofici.

MÈRITS ACADÈMICS
(màxim 10 punts)
3.1. Doctorat, postgraus i premis extraordinaris:
3.1.1. Per posseir el títol de doctor: 5 punts
3.1.2.Pel títol universitari oficial deMàsterdiferent
del requerit pera l'ingrésa la funciópúblicadocent,
per a l'obtenció del qual s'hagen exigit, almenys,
60 crèdits: 3 punts
3.1.3. Pel reconeixement de suficiència investiga-
dora o el certificat-diploma acreditatiu d'estudis
avançats: 2 punts, si no ha sigut al·legat el títol de
doctor.
3.1.4. Per haver obtingut premi extraordinari en el
doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de
les titulacions atorgadespels conservatoris supe-
riorsdeMúsica, per lamencióhonoríficaenelgrau
superior:1 punt.
3.2. Altres titulacions universitàries:
Enel casquenohagenestat lesexigidespera l'in-
grés en el cos des del qual es participa.
3.2.1. Pel títol universitari oficial de grauoequiva-
lent: 5 punts
3.2.2. Titulacions de primer cicle:
Per la segona i restants diplomatures, enginyeries
tècniques, arquitectures tècniques o títols decla-
rats legalmentequivalents i pels estudis correspo-
nents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitec-
tura o enginyeria: 3 punts
En el cas de personal funcionari docent del sub-
grupA2, no es valorarà per aquest apartat, en cap
cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa
que es presente.
En el cas de personal funcionari docent del sub-
grupA1,noes valoraranperaquest apartat, encap
cas, el títol o estudis necessaris per obtenir el pri-
mer títol de llicenciat, enginyer oarquitectequees
presente.
Noes valoraranels primers cicles quehagenper-
mès l'obtenciód'altres titulacionsacadèmiquesde
cicle llarg que s’al·leguen com amèrits
3.2.3. Titulacions de segon cicle:
Pelsestudis corresponentsal segonciclede llicen-
ciatures, enginyeries, arquitectures o títols decla-
rats legalment equivalents: 3 punts
Enel casdepersonal del subgrupA1,noes valora-
ran per aquest apartat, en cap cas, els estudis d'a-
questanaturalesaquehagenestatnecessarissupe-
rar (primercicle,segoncicle,o,sis'escau,ensenya-
mentscomplementaris),perl'obtenciódelprimertítol
de llicenciat, enginyeroarquitectequeespresente.
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3.3. Titulacions d'ensenyaments de règim especial
i de la formació professional:
Les titulacions d'ensenyaments de règim especial
atorgades per les escoles oficials d'idiomes, con-
servatoris professionals i superiors de Música i
Dansa i Escoles d'Art, així com les de la formació
professional, en cas de no haver estat les exigides
com a requisit per a ingrés en la funció pública do-
cent o, si s'escau, que no hagen estat necessàries
per a l'obtenció del títol al·legat, es valoraran de
la manera següent:
a) Per cada certificat de nivell C2 del Consell d'Eu-
ropa (C.E.): 4 punts
b) Per cada certificat de nivell C1 del C.E.: 3 punts
c) Per cada certificat de nivell B2 del C.E.: 2 punts
d) Per cada certificat de nivell B1 del C.E.: 1 punts
Només es valorarà la de nivell superior que pre-
sente el participant.
e) Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques
i disseny, tècnic esportiu superior o Tècnic Supe-
rior de Formació Professional o equivalent: 2
punts
f) Per cada títol professional de Música o Dansa 1,5
punts

CÀRRECS DIRECTIUS
(màxim 20 punts) 
4.1. Per cada any com a director/a de centres pú-
blics docents, en centres de professors i recursos
o institucions anàlogues establertes per les admi-
nistracions educatives en les seves convocatòries
específiques, així com a director/a d'Agrupacions
de Llengua i Cultura espanyoles: 4 punts i 0,3333
punts per cada mes complet.
4.2. Per cada any com a vicedirector/a, subdirec-
tor/a, cap d'estudis, secretari /a i assimilats en cen-
tres públics docents:  2,5 punts i 0,2083 punts per
cada mes.
4.3. Altres funcions docents: Fins 5 punts.
Per cada any com a coordinador/a de cicle, cap de
seminari, departament o divisió de centres públics
docents, assessor/a de formació permanent o di-
rector/a d'un equip d'orientació educativa i psico-
pedagògica o les figures anàlegs que cada Admi-
nistració educativa establisca en la seva convoca-
tòria específica, així com per l'exercici de la funció
tutorial exercida a partir de l'entrada en vigor de la
LOE 1 punt i 0,0833 punts per cada mes complet.

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT
(màxim 10 punts) 
5.1. Activitats de formació superades. Fins 6
punts. Es puntuaran amb 0,1000 punts per cada
10 hores d'activitats de formació acreditades. A
aquest efecte se sumaran les hores de totes les
activitats, no puntuarà la resta del nombre d'ho-
res inferiors a 10. Quan les activitats vinguen ex-
pressades en crèdits cada crèdit equival a 10 ho-
res.
5.2. Per la impartició de les activitats de formació
i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1.
Fins 3 punts.
Es puntuarà amb 0,1000 punts per cada 3 hores
d'activitat de formació acreditades. A aquest efec-
te se sumaran les hores de totes les activitats, no
es puntuarà la resta de nombre d'hores inferiors
a 3. Quan les activitats vinguen expressades en crè-
dits cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius
Fotocòpia compulsada del certificat o document
acreditatiu de la impartició de l'activitat. en què
conste de manera expressa el nombre d'hores de
durada de l'activitat. En el cas de les organitzades
per les institucions sense ànim de lucre caldrà tam-
bé acreditar fefaentment l’homologació d'aques-
tes activitats per l'administració educativa corres-
ponent, o certificat d'inscripció en el registre de for-
mació de l'administració educativa.
5.3. Per cada especialitat de la qual siga titular, co-
rresponent al cos pel qual es concursa, però di-
ferent de la d'ingrés en el mateix, adquirida a tra-
vés del procediment d'adquisició de noves espe-
cialitats que preveuen els Reials Decret 850/1993,
de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer i 276/2007,
de 23 de febrer: 1 punt

ALTRES MÈRITS
(màxim: 15 punts)
6.1. Publicacions Fins a 8 punts
Per publicacions de caràcter didàctic i científic so-
bre disciplines objecte del concurs o directa-
ment relacionades amb aspectes generals del cu-
rrículum o amb l'organització escolar
Aquelles publicacions que, estant obligades a con-
signar l'ISBN en virtut del que disposa el Decret
2984/1972, de 2 de novembre modificat pel Reial
Decret 2063/2008 de 12 de desembre o, si escau,
ISSN o ISMN, no tinguen, no seran valorades, així
com aquelles en què l'autor siga.
Puntuació específica:
a) Llibres en els seus diferents formats (paper o
electrònic):
- Autor fins 1 punts
- Coautor fins 0,5 punts
- 3 Autors fins 0,4 punts
- 4 Autors fins 0,3 punts
- 5 Autors fins 0,2 punts
- Més de 5 Autors fins 0,1 punts
b) Revistes en els seus diferents formats (paper o
electrònic):
- Autor fins 0,2 punts
- Coautor fins 0,1 punts
- 3 o més Autors fins 0,05 punts
Documents justificatius
En el cas de llibres, la documentació següent:
Els exemplars corresponents. Certificat de l'edi-
torial on consti: Títol del llibre, autor / s, ISBN, di-
pòsit legal i data primera edició, el nombre d'exem-
plars i que la difusió dels mateixos ha estat en lli-
breries comercials.
En relació amb els llibres editats per Administra-
cions Públiques i Universitats (públiques-privades),
que no s'han difós en llibreries comercials, a més
de les dades anteriors, en el certificat han de cons-
tar els centres de difusió (centres educatius, cen-
tres de professors, institucions culturals, etc.)
En els supòsits en què l'editorial o associació ha-
gin desaparegut, les dades requerides en aquest
certificat hauran de justificar-se per qualsevol mit-
jà de prova admissible en dret.
En el cas de revistes, la documentació següent:
Els exemplars corresponents. Certificat en què
consti: el nombre d'exemplars, llocs de distribu-
ció i venda, o associació científica o didàctica, le-
galment constituïda, a la qual pertany la revista,
títol de la publicació, autor / s, ISSN o ISMN, dipò-
sit legal i data d'edició.

En relació amb les revistes editades per Adminis-
tracions Públiques i Universitats (públiques-pri-
vades), que no s'han difós en establiments comer-
cials, a més de les dades anteriors, en el certifi-
cat han de constar els centres de difusió (centres
educatius, centres de professors, institucions
culturals, etc.)
En el cas de documents en format electrònic, per
a ser valorats han d'anar acompanyats per un in-
forme en el qual l'organisme emissor certifique en
quina base de dades bibliogràfica apareix la publi-
cació. En aquest document s'han d'indicar a més,
les dades següents: el títol de la publicació, autor/s,
data de la publicació i dipòsit legal.
6.2. Per premis d'àmbit autonòmic, nacional o in-
ternacional convocats pel ministeri d'Educació o
per les administracions educatives de les comu-
nitats autònomes en projectes de recerca o inno-
vació en l'àmbit de l'educació, o per la participa-
ció en aquests projectes. Fins 2,5 punts
6.3. Mèrits artístics i literaris: Fins 2,5 punts
Per premis en exposicions o en concursos o en cer-
tàmens d'àmbit autonòmic, nacional o internacio-
nal.
Per composicions estrenades com a autor o en-
registraments amb dipòsit legal.
Concerts com a director, solista, solista en l'orques-
tra o en agrupacions de cambra (duos, trios, quar-
tets ...).
Per exposicions individuals o col.lectives.
Documents justificatius
En el cas dels premis: certificat de l'entitat que
emet el premi, on consti el nom del premiat / s, en
àmbit del mateix i la categoria del premi.
En el cas de les composicions: certificat o docu-
ment acreditatiu en què figure que és l'autor i el
dipòsit legal.
En el cas de les gravacions: certificat o document
acreditatiu en què figure que és l'autor o intèrpret
i el dipòsit legal.
En el cas dels concerts: programes on consti la par-
ticipació de l'interessat i certificació de l'entitat or-
ganitzadora, on conste la realització del concert i
la participació com. Director, solista o solista
amb orquestra/grup.
6.4. Per cada any de serveis realitzats en l'admi-
nistració educativa de nivell de complement de des-
tinació igual o superior a l'assignat al cos pel qual
participa 1,5 punts i  0,12 punts per mes.
6.5. Per cada convocatòria en què s'haja actuat com
a membre dels tribunals dels procediments selec-
tius d'ingrés o accés als cossos docents a què es
refereix la LO.E: 0,25 punts.
Únicament es valorarà el formar part dels tribu-
nals a partir de l'entrada en vigor del Reial Decret
276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2 de març).
6.6. Per cada any de tutorització de les pràctiques
del títol universitari oficial de Màster per acredi-
tar la formació pedagògica i didàctica exigida per
exercir la docència en determinats ensenyaments
del sistema educatiu, així com per la tutorització
de les pràctiques per a l'obtenció dels títols uni-
versitaris de grau que ho requerisquen 0,1 punts
6.7. Coneixement del Valencià:
Cos de mestres: Títol de Mestre de Valencià 5 punts.
Resta de cosos: Certificat de Capacitació: 5 punts.
Títol de Mestre de Valencià: 5 punts.


