
ANNEX II

PROCEDIMENT  SELECTIU  D'INGRÉS  PER  Al  COS  DE  PROFESSORS  DE
SECUNDÀRIA,  PROFESSORS  TÈCNICS  DE  FORMACIÓ  PROFESSIONAL,
PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES,  PROFESSORS DE MÚSICA  I
ARTS ESCÈNIQUES, I PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY.

 

DECLARACIÓ DE MÈRITS

NOM I 
COGNOMS_________________________________________________________________________________

ESPECIALITAT PER LA QUAL PARTICIPA 
(Codi):_______________________________________________________

I. EXPERIÈNCIA DOCENT PRÈVIA (màxim 7,0000 Punts)

1.1. Experiència en centres docents públics 

1.1.per cada any d'experiència docent en especialitats del
cos al qual s'opta en centres públics (màxim 7,0000 punts)

Anys Mesos Barem Autobaremaci
ó

Puntuació
tribunal

Any 0,7 000 punts
Mes 0,0583 punts

1.1.b  Per cada any d'experiència docent en especialitats  de
diferents cossos  al  que s'opta  en centres  públics  (màxim
7,0000 punts)

Anys Mesos Barem Autobaremaci
ó

Puntuació
tribunal

Any 0,3500 punts
Mes 0,0292 punts

1.2. Experiència en altres centres docents. 

1.2..a) Per cada any d'experiència docent en especialitats
del  mateix nivell  educatiu que l'impartit  pel  cos al  qual
s'opta en altres centres  (màxim 1,5 punts)

Anys Mesos Barem Autobaremac
ió

Puntuació
tribunal

Any 0,1500
punts

Mes 0,0125
punts

1.2.b)  Per cada any d'experiència docent en especialitats
de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos
al qual s'opta en altres centres   (màxim 1,0 punts)

Any 0,1000
punts

Mes 0,0083
punts

TOTAL APARTAT I

(màxim 7,0000 punts)



II. FORMACIÓ *ACADEMICA  (màxim 5,0000 punts)

2.1. Expedient acadèmic del títol al·legat (màxim 1,5000 punts). Autobaremac
ió

Puntuaci
ó*Tribun
al

2.2  Postgraus, Doctorat i premis extraordinaris Autobaremac
ió

Punt
uació

Tribunal

2.2.1 Certificat-Diploma acreditatiu d'Estudis Avançats o la Suficiència Investigadora,
títol oficial deM *á*ster Universitari, títol oficial de Màster en Ensenyaments Artístics o
equivalents:  1,0000 punts.

2.2.2 Títol de doctor:  1,0000 punts.

2.2.3 Premi extraordinari en el doctorat:  0,5000 punts

2.3 Altres titulacions universitàries Autobaremac
ió

Punt
uació

Tribunal
2.3.1 Titulacions de Primer Cicle:  1,0000 punts.

2.3.2 Titulacions de Segon Cicle: 1,0000 punts.

2.4 Titulacions d'ensenyament de règim especial i de la formació 
professional inicial

Autobaremac
ió

Punt
uació

Tribunal

2.4.1 Títol Professional de Música o Dansa:  0,5000 punts

2.4.2 Certificat de Nivell Avançat o equivalent d'Escoles Oficials d'Idiomes:  0,5000 
punts

2.4.3 Títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny: 0,2000 punts

2.4.4 Tècnic Superior de Formació Professional: 0,2000 punts

2.4.5 Tècnic Esportiu Superior: 0,2000 punts



T*OTAL APARTAT II



III. ALTRES MÈRITS (màxim 2,0000 punts)

3.1 Coneixements d'idiomes establits en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril Autobaremació
Punt
uació

Tribunal

IID
IO

M
E
S

- Acreditació del domini llengua estrangera nivell B2 del MCE (màxim 0,5000
punts)

- Acreditació del domini llengua estrangera nivell C1 del MCE (màxim 0,7500
punts)

-  Acreditació del domini llengua estrangera nivell C2 del MCE (màxim 
1,0000 punts)

-  Certificat de capacitació per a l'ensenyament en  Llengua Extrangera  
(màxim 1,7500 punts)

-  Certificat de capacitació per a l'ensenyament del Valencià (màxim 1,7500 
punts)

-  Acreditació del domini del Valencià corresponent al nivell  C2, sempre que 
no haja sigut al·legat com a requisit (màxim 2,0000 punts)

-  Pel diploma de Mestre de Valencià (màxim 2,0000 punts)

3.2. Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris (màxim
de 1,0000 punts)

3.2.1 Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en
grups  de  treball,  projectes  educatius  i  seminaris  (màxim  de  0,7500
punts)

 Hores Autobarema
ció

Punt
uació

Tribunal

3.2.1.1 Cursos de formació 

- Cursos de formació duració no inferior a 30 hores. Barem: màxim 0,1000 
punts/curse. 

 - Cursos de formació duració no inferior a 10 0 hores. Barem: màxim 0,2000 
punts/curse.

 3.2.2.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris.

- Per cada curs  escolar en  què s'acredite la participació en grup de treball, 
projecte d'investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de 
formació en centres: màxim 0,2000 punts

- Per cada curs escolar en  què s'acredite la coordinació en grup de treball, 
projecte d'investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de 
formació en centres: màxim 0,2000 punts

- Per cada curs escolar en què s'acredite la participació en seminaris i activitats
anàlogues amb una duració global no inferior a 30 hores: màxim 0,2000 punts.

3.2.3 Cursos impartits: màxim 0,2500 punts per cada 10 hores de curs
impartit

Hores Autobare
mació

Punt
uació

Tribunal

3.3 Publicacions,  participació en projectes educatius, premis i mèrits
artístics (Màxim 1,5000 punts)

Hores Autobarema
ció

Punt uació
Tribunal

3.4  Esportistes  d'alt  nivell  (figurar  o  haver  figurat  en  la  relació
d'Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana)

Hores Autobarema
ció

Punt uació
Tribunal

3.4.1 Nivell A: 1,0000 punt

3.4.2 Nivell B: 0,5000 punt



TOTAL APARTAT   III
(màxim 2,0000 punts



PUNTUACIÓ FINAL (màxim 10 punts)

I. Experiència docent
prèvia (màxim 7,0000

punts)

1.1. Experiència en centres públics (màxim 7,0000 punts)

1.2. Experiència en altres centres. (màxim 1,5000 punts)

II. Formació acadèmica
(màxim 5,0000 punts)

2.1 Expedient acadèmic del  títol  al·legat  (màxim 1,5000
punts).

2.2. Postgraus, Doctorat i premis extraordinaris 

2.3 Altres titulacions universitàries

2.4 Titulacions d'ensenyament de règim especial  i  de la
formació professional inicial

III.  Altres mèrits (màxim
2,0000 punts)

3.1. Coneixement d'idiomes

3.2. Formació permanent, participació en grups de treball,
projectes educatius i seminaris (màxim 1 punt)

3.3  Publicacions,  participació  en  projectes  educatius,
premis i mèrits artístics (màxim 1,5000 punts)

3.4 Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana.

NOTES Al BAREM:

Primera. Únicament seran baremats aquells mèrits perfeccionats fins al dia anterior a la realització del 
primer exercici de l'oposició. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat.
Segona. En cap cas seran valorats aquells cursos o assignatures la finalitat de les quals siga l'obtenció 
d'un títol acadèmic, màster o una altra titulació de postgrau. Tampoc seran valorats els cursos o activitats
la finalitat de les quals siga l'obtenció del títol d'Especialització Didàctica, del Certificat d'Aptitud 
Pedagògica o del Màster d'Educació Secundària. Així mateix no podran considerar-se a l'efecte de la seua 
valoració els mèrits indicats en els apartats 2.1 i 2.2, que hagen sigut realitzats amb anterioritat a 
l'obtenció del títol exigit per al seu accés al cos.
Tercera. Els documents redactats en llengües d'altres comunitats autònomes hauran de traduir-se a una 
de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a la seua validesa, de conformitat amb el que
es preveu per l'article 15 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. En el cas de llengües estrangeres haurà de traduir-se per intèrpret jurat.
Quarta. A l'efecte del còmput dels anys previstos en els apartats 1.1 (antiguitat) del barem de mèrits, es 
valoraran com a any tots aquells serveis que es corresponguen amb serveis efectius prestats des de la 
data d'inici del curs acadèmic fins a la data de finalització d'aquest.
Cinquena. No podran acumular-se les puntuacions corresponents a l'apartat 1.2 del barem quan els 
serveis s'hagen prestat simultàniament.
Sexta.  Es consideraren centres públics:
– Instituts d'Educació Secundària
– Instituts de Batxillerat
– Instituts de Formació Professional



– Centres d'Educació de Persones Adultes, sempre que impartisquen els mateixos ensenyaments que en 
els centres a què es refereixen aquests subapartats.
– Centres d'Ensenyaments Integrats.
– Escoles oficials d'idiomes.
– Els CEFIRE
--  Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE)
– Centres Integrats de Formació Professional

OBSERVACIONS:

DATA I SIGNATURA:


