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Les convocatòries de mestres i la dels cossos de secun-
dària, estableixen el procediment pel qual es repartiran les
places per tribunals.

El procediment que s'estableix és:
a)  Abans  que  comencen  les  proves:

- La Direcció general de Personal distribuirà el personal
aspirant de cada especialitat en proporció al nombre de
tribunals.
- Els qui participen pel torn de reserva de discapacitat
seran assignats al tribunal de l'especialitat correspo-
nent que tinga aquest tipus de places.

b)  Després  de  començades  les  proves:
- Les places es distribuiran entre els tribunals, propor-
cionalment al nombre d'aspirants que hagen realitzat la
part A de la prova. Els tribunals remetran un certificat a
la Direcció General de Personal en què faran constar
aquesta circumstància, i especificaran les persones que
han anat pel torn general o pel de reserva de discapaci-
tat.
- Una vegada rebudes les certificacions dels tribunals la
Direcció General de Personal publicarà una resolució
provisional en els taulers d'anuncis de les Direccions
Territorials d'Educació i en els de les seus dels tribunals,
que establirà l'assignació del nombre de places que li
corresponga a cada tribunal. 
- Posteriorment, es publicarà una resolució definitiva
que, si s'escau, incrementarà el nombre de places a
cada tribunal amb les que pogueren resultar sense
adjudicar, tant del torn de reserva de discapacitat com
del torn general. 
- Quan algun tribunal no cobrisca totes les places
assignades, aquestes es distribuiran entre els altres
tribunals de la mateixa especialitat, seguint el criteri
proporcional del nombre de persones que hagen rea-
litzat la part A de la prova.

El repartiment de les places per tribunals fa que aquests
assumesquen funcions que en l'anterior convocatòria tenien
atribuïdes les comissions de coordinació, de manera que, a
més de la qualificació de la prova de la fase d'oposició, la
valoració dels mèrits de la fase de concurs i el desenvolupa-
ment del concurs-oposició, d'acord amb el que disposa la
convocatòria, els tribunals assumeixen les funcions de:

- la declaració dels aspirants que hagen superat les
citades fases, la publicació de les llistes d'aspirants
seleccionats, així com la seua elevació a l'òrgan convo-
cant.
- l'agregació de les puntuacions corresponents de la
fase de concurs a les adjudicades en la fase d'oposició,
ordenació dels aspirants i elaboració de les llistes dels
aspirants que hagen superat ambdues fases.
- resoldre els dubtes que pogueren sorgir en aplicació
de les normes i dels casos no previstos.

L'assignació de la puntuació que corresponga als aspi-
rants en aquesta fase, segons el barem arreplegat en
l'annex I es durà a efecte pels corresponents tribunals.

La puntuació obtinguda en la fase de concurs pels aspi-
rants que han superat la prova de la fase d'oposició es
farà pública en els taulers d'anuncis dels llocs d'actuació
dels corresponents tribunals.

Es podran presentar contra la mateixa, en el termini de
24 hores contades a partir de la seua exposició, les
al·legacions que estimen oportunes, mitjançant escrit
dirigit al president del tribunal, al que correspon el seu
estudi i resolució.

Finalitzada la prova, els tribunals faran públiques en
els taulers d'anuncis dels locals on actuen, les puntua-
cions finals i globals obtingudes per totes les persones
participants, havent de figurar separadament la d'aque-
lles que l'hagen superat. Així mateix convocaran per a
l'endemà hàbil en la seu del tribunal, a aquelles que han
superat la fase d'oposició per a la presentació dels mèrits
de la fase de concurs.

REPARTIMENT DE PLACES PER TRIBUNALS

NOVES FUNCIONS DELS TRIBUNALS

QUALIFICACIÓ DE LES PROVES

VALORACIÓ DE LA FASE DE CONCURS

Aquesta ha estat uunnaa  rreeiivviinnddiiccaacciióó  hhiissttòòrriiccaa  ddee
SSTTEEPPVV, i el canvi de posició de la Conselleria ha
estat principalment perquè l'any passat el sindi-
cat va elaborar dos documents, 
un del ccooss  ddee  mmeessttrreess  ((vveeuurree))
i un altre dels ccoossssooss  ddee  sseeccuunnddààrriiaa  ((vveeuurree))
en què detallàvem les places que havia adjudicat
cada tribunal en l'oposició 2008 i que corrobora-
va les nostres tesis. El document constatava que
tribunals d'una mateixa especialitat havien adju-
dicat places d'una manera totalment despropor-
cionada.

És tracta d’un guany que només es podem atri-
buir els sindicats que ho hem defensat en la mesa
sectorial. Els documents elaborats per STEPV han
contribuït a donar-li força a la reivindicació. 

novetats

http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/oposicions/2008/distorsioOpo08.pdf
http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/oposicions/2008/distorsioOpo08sec.pdf


Les persones que per reunir les condicions establides
desitgen acollir-se a la reserva de places per a persones
amb discapacitat, a més de consignar necessàriament el
grau de discapacitat en la instància de participació i efectuar
la declaració expressa prevista en la instància, que reuneix
els requisits exigits per a participar en aquesta reserva,
adjuntaran a la instància la certificació corresponent.

Desapareix l'annex de declaració jurada que tothom havia
d'emplenar per a acreditar l'exempció de la prova de conei-
xement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
Això no vol dir que no continue exigint-se el requisit lingüís-
tic, i les persones que no el tenen cal que facen la prova eli-
minatòria corresponent.

S'adequa la convocatòria a la nova classificació del perso-
nal funcionari de carrera establert per la Llei de la Funció
Pública, segons la titulació exigida per accedir-hi, de mane-
ra que, els Cossos de Mestres i de Professorat Tècnic de
Formació Professional (fins ara grup B) a partir d'ara són
SUBGRUP A2, i els Cossos de Secundària i d'Escoles Oficials
d'Idiomes (fins ara grup A), a partir d'ara són SUBGRUP A1.

Les seues funcions queden reduïdes a:
- Elaboració dels criteris d'avaluació de les diferents parts
de la prova de la fase d'oposició.
- Coordinació dels tribunals
- Determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i
homogeneïtzació de les mateixes.

Resultaran seleccionades per a passar a la fase de pràc-
tiques les persones que, una vegada ordenats segons la
puntuació global de les fases d'oposició i concurs, tinguen un
nombre d'ordre igual o menor al nombre total de places
assignades a cada tribunal.

En la confecció de les citades llistes, en cas que algun tri-
bunal no cobrira totes les places assignades, aquestes es
distribuiran entre els altres tribunals de la mateixa especia-
litat, seguint el criteri proporcional del nombre de persones
que hagen realitzat la part A de la prova.

En cap cas podrà declarar-se que han superat el concurs-
oposició un major nombre d'aspirants que el nombre de pla-
ces assignades a cada tribunal.

Publicades les llistes del personal seleccionat, si alguna
persona renunciara a figurar en les mateixes, en cap cas
podrà considerar-se seleccionada la persona que per ordre
de puntuació ocupe el lloc immediat posterior al de l'última
que figure en la llista del tribunal i especialitat corresponent.

SUPERACIÓ DE LES FASES 
D'OPOSICIÓ I CONCURS

COMISSIONS DE SELECCIÓ

EXEMPCIÓ DE LA PROVA DE CONEIXE-
MENT D'IDIOMES

ESPECIALITATS i TITULACIONS

NOVA CLASSIFICACIÓ DELS COSSOS

PERSONES AMB DISCAPACITAT

Professorat de Secundària
L'especialitat de Psicologia i Pedagogia té una nova

denominació: especialitat d'Orientació Educativa.
Professorat Tècnic de Formació Professional
Segons el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, i

exclusivament per a aquells casos que no s'hagen dut a
terme les quatre primeres convocatòries de cada espe-
cialitat, per a l'ingrés en el cos de professors tècnics de
Formació Professional que es referia la disposició transi-
tòria segona del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, en la
seua redacció donada pel reial decret 334/2004, de 27 de
febrer, podran ser admesos aquells aspirants de les
especialitats de Processos Comercials i Tècniques i
Procediments d'Imatge i So que, encara mancant de la
titulació exigida amb caràcter general, estiguen en pos-
sessió dels títols de Tècnic Especialista o de Tècnic
Superior en una especialitat de formació professional que
pertanga a la família professional corresponent, sempre
que acrediten, a més, una experiència docent de,
almenys, dos anys en centres educatius públics depe-
nents de la Conselleria d'Educació.

Així mateix, per a les especialitats corresponents als
títols establits en reials decrets posteriors al Reial decret
1538/2006, de 15 de desembre, les titulacions de tècnic
superior i tècnic especialista, es declaren equivalents als
exigits per a l'accés al cos de professors tècnics de
Formació Professional, quan el titulat haja exercit com a
professor interí en centres públics dependents de la
Conselleria d'Educació i en l'especialitat docent a la qual
pretenga accedir, durant un període mínim de dos anys
abans del 31 d'agost de 2007. En aquest sentit es tindran
en compte tots els reials decrets corresponents a títols
publicats fins a l'últim dia de presentació de sol·licituds
d'aquesta convocatòria.

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
Per  primera  vegada  s'estableix  que  les

persones  que  disposen  de  DNI  amb  certifi-
cat  electrònic  incorporat  o  signatura  elec-
trònica  de  l'Autoritat  de  Certificació  de  la
Comunitat  Valenciana  també  podran  fer  la
inscripció  i  l'abonament  de  les  taxes  per  via
telemàtica  a  través  de  la  web
http://www.edu.gva.es  En  aquest  cas  no
serà  necessària  la  presentació  de  la  inscrip-
ció  en  cap  registre.



PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint
dies naturals contats a partir del següent al de la publi-
cació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.

DRETS D'EXAMEN

Els drets d'examen per al subgrup A2 (Cos de Mestres
i de Professorat Tècnic de Formació Professional) seran
de 21,12 euros.

Els drets d'examen per al subgrup A1 (Cos de
Secundària i Cos d'Escoles Oficials d'Idiomes) seran de
29,92 euros.

PROVA PRÀCTICA

Les especialitats de secundària i de professorat tècnic
de formació professional que tenen prova pràctica són

Llatí i Grec, Geografia i Història, Matemàtiques, Física
i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Música, Orientació
Educativa, Tecnologia, Formació i Orientació Laboral,
Assessoria i processos d'imatge personal, Processos i
Productes en Arts Gràfiques, Construccions Civils i
Edificació, Hostaleria i Turisme, Informàtica, Economia,
Anàlisi i Química Industrial, Organització i Gestió
Comercial, Processos Sanitaris, Sistemes Electrotècnics
i Automàtics, Estètica, Instal·lacions i Manteniment
d'Equips Tèrmics i de Fluids, Instal·lacions
Electrotècniques, Manteniment de Vehicles, Mecanitzat i
Manteniment de Màquines, Perruqueria, Procediments
Sanitaris i Assistencials, Processos Comercials,
Processos de Gestió Administrativa, Sistemes i
Aplicacions Informàtiques, Tècniques i Procediments
d'Imatge i So.

QÜESTIONS RELLEVANTS

STEPV REIVINDICA 
EN EL PROCEDIMENT D'OPOSICIONS

- Informació dels criteris i negociació de l'oferta de les places de cada
especialitat.

- Reducció del nombre d'especialitats amb prova pràctica. Per a les
especialitats amb aquesta prova, que siga realment un supòsit pràctic, i
no una bateria de respostes de problemes per escrit

- Incorporació de l'informe d'avaluació de la tasca docent del professo-
rat interí en la convocatòria, d'acord amb el nou Reial Decret d'accés.

- Creació d'un tribunal baremador de mèrits que puntue exclusivament
els mèrits de la fase d'oposició.

- Reconeixement de la titulació de Filologia Catalana per a l'exempció de
la prova de valencià. Compliment de les quatre sentències del Tribunal
Superior de Justícia valencià en aquest sentit.

TEMARIS

Els temaris han estat prorrogats per l'Ordre
ESD/17/2009 de 13 de gener (BOE núm.16 de 19 de gener)

Tota la informació sobre temaris i legislació educativa
la podeu trobar en:

http://www.intersindical.org/formacio/escola/2cur-
sos08/aee.html


