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EL CONCURS DE TRASLLATS

El concurs de trasllats és el procediment admi-
nistratiu per a assignar destinació definitiva al pro-
fessorat que no en té i pper a traslladar-se a
aquell que si en disposa. Es convoca tots els cur-
sos. Alternativament, hi han concursos de ca-
ràcter estatal i de caràcter autonòmic. El termi-
ni de presentació d’instàncies sols ser entre els
mesos d’octubre i novembre. Tots els docu-
ments que es presenten hauran d’estar confor-
mes dins de la data que comprén el termini es-
tablert.

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 corres-
ponents. Hi ha varies convocatòries que afecten
a diferents situacions del personal que hi parti-
cipa (dret preferent, participació voluntària o for-
çosa...). Amb caràcter general, l’ordre de priori-
tat per a l’adjudicació dels llocs de treball vindrà
determinada per la puntuació obtinguda segons
un barem establert.

Abans de concloure el termini de presentació
d’instàncies es podran presentar noves sol.lici-
tuds d’habilitacions/especialitats diferents a les
de l’ingrés.

Les vacants a proveir seran publicades en el
DOCV prèviament a la resolució provisional del
concurs. Seran incrementades amb les resultes
produïdes. Les que tinguen caràcter itinerant se-
ran de petició i adjudicació voluntària.

Els Serveis Territorials publicaran les llistes
de participants amb la puntuació corresponent i
obriran un període per a les reclamacions.

Davant de la publicació de l’adjudicació pro-
visional podrà presentar-se reclamació o desis-
timent (en el cas de participació no forçosa).

Amb caràcter general, els destins adjudicats
en la resolució definitiva de les convocatòries se-
ran irrenunciables.

EL BAREM DE MÈRITS EN EL
CONCURS DE TRASLLATS 

El professorat que ha de participar de manera for-
çosa en el concurs de trasllats del curs 2009/10
—funcionaris provisionals o en expectativa de des-
tí— ha de tindre en compte el barem de mèrits
per a preveure i organitzar els mèrits que seran
valorats en el concurs. Aquesta informació tam-
bé pot resultar útil per al professorat en pràcti-
ques, que haurà de concursar en el curs 2010/11.
El Sindicat convocarà assemblees explicatives del
concurs de trasllats en les distintes seus sindi-
cals quan es publiquen les convocatòries, previ-
siblement en novembre.

Educació Primària

Temps  treballat. Es valora el temps de perma-
nència ininterrompuda com a funcionari de car-
rera amb destí definitiu en el centre des del qual

s’hi participa;  el temps transcorregut en situa-
ció de provisionalitat si no s’ha obtingut mai des-
tí definitiu i els anys de servei com a funcionari
de carrera.

Cursos  de  perfeccionament. Només es valoren
els cursos de perfeccionament organitzats per les
administracions públiques competents i/o uni-
versitats, com a ponent o com a assistent, sem-
pre i que versen sobre especialitats pròpies del
cos de mestres o sobre aspectes científics, di-
dàctics i d’organització o amb les noves tecno-
logies aplicades a l’educació.

Noves  especialitats i titulacions. També s'hi té
en compte l'adquisició d'una nova especialitat ad-
quirida en la convocatòria oficial i l'adquisició de
titulacions acadèmiques distintes a les al·lega-
des per l’ingrés al cos (doctor, titulacions de se-
gon cicle o equivalents, de primer cicle o estudis
corresponents).

Altres  mèrits. També es valora el desenvolupa-
ment de càrrecs directius, la coordinació de ci-
cle, l'assessoria o figures anàlogues, llocs en l’ad-
ministració educativa de nivell igual o superior.
Només es consideren els serveis exercits com a
funcionariat de carrera. Finalment, s'hi té en
compte les publicacions de caràcter didàctic i

científic, les titulacions d’ensenyaments de règim
especial (música, dansa, escoles oficials d'idio-
mes) —a la espera de l’adequació de la puntua-
ció en aquest apartat als nous nivells (bàsic, in-
termedi i superior)— i el títol de mestre de va-
lencià. 

Sistema d’habilitacions. Al concurs es pot par-
ticipar per totes les habilitacions reconegudes. Cal
presentar les habilitacions distintes a la d’accés
al sistema d’oposició en el moment de participar
en el concurs general, segons  el model d’ins-
tància oficial.

Educació Secundària 

Mèrits docents. En aquest apartat es valoren les
següents situacions: 
• Condició de catedràtic. 
• Antiguitat com a funcionari de carrera en el cos
al qual correspon la vacant; com a funcionari de
carrera en altres cossos o escales docents del
mateix grup o grup superior; com a funcionari de
carrera en altres cossos o escales docents de grup
inferior; com a funcionari amb destí definitiu en
el mateix lloc al centre des del qual es participa. 
• Treball realitzat en places qualificades per l’ad-
ministració com a d’especial dificultat. 

Mèrits acadèmics. Es valoren les següents titu-
lacions: doctorat i premis extraordinaris, altres
titulacions universitàries de primer i de segon ci-
cle diferents al primer títol que es posseïsca, ti-
tulacions d’ensenyaments de règim especial
(música, dansa i escoles oficials d'idiomes).

Mèrits per formació, perfeccionament i innova-
ció. Es valoren tot tipus de cursos, tot i que les ba-
ses diferencien entre els cursos relacionats
científicament o didàcticament amb l'especiali-
tat i els relacionats amb l'organització escolar o
les noves tecnologies aplicades i d'altra banda les
activitats de formació i perfeccionament, inclo-
sa la impartició de cursos. També es considera
l'obtenció d’especialitats distintes a la d’ingrés ad-
quirides en el procediment d’adquisició de noves
especialitats. 

Altres mèrits. També es valora el desenvolupament
de càrrecs directius, la coordinació de cicle, la co-
ordinació d’aulari, la coordinació de TICs, l’as-
sessoria o figures anàlogues, llocs en l’adminis-
tració educativa de nivell igual o superior. Aquests
càrrecs només es consideren si són exercits com
a funcionari de carrera. Es té en compte les pu-
blicacions de caràcter didàctic i científic, les titu-
lacions d’ensenyaments de règim especial (mú-
sica, dansa i EOIs). En aquest últim cas, puntua tant
el Certificat Elemental o Nivell Intermedi com el
Certificat Superior o Nivell Avançat. També pun-
tua el títol de mestre de valencià.
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