
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de la directora general de Personal Docent, per la qual
es  convoca  el  procediment  per  a  l'acreditació  dels  requisits  específics  de  titulació  de  les
persones  participants  en  els  procediments  selectius  per  a  l’ingrés  en  el  cos  de  mestres,
convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B)
de la fase d'oposició i que van ser incorporades a la borsa de treball mitjançant Resolució de 9
de setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

Observats errors en la Resolució de la directora general de Personal Docent, per la qual  es
convoca el procediment per a l'acreditació dels requisits específics de titulació de les persones
participants en els procediments selectius per a l’ingrés en el cos de mestres, convocats per
Ordre 11/2016 i  per Ordre 12/2018,  que no van superar la primera prova (A+B) de la fase
d'oposició  i  que  van  ser  incorporades  a  la  borsa  de  treball  mitjançant  Resolució  de  9  de
setembre de 2016 i  Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament,  es procedeix a
realitzar les següents correccions::

On diu:

“Segon.
El personal incorporat a la borsa de treball, mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i
Resolució de 15 de novembre de 2018 haurà d'acreditar que estava en possessió dels requisits
específics de titulació per a realitzar la funció docent ,exigits el dia que va finalitzar el termini de
presentació de sol·licituds de participació en els dos procediments selectius per a l'ingrés en el
cos de mestres, en l'especialitat en la qual es va presentar. Les dates respectives són: 26 de
maig de 2016, de conformitat amb el que es disposa en les bases 2.2 i 3.4 de l'Ordre 11/2016; i
el 4 de maig de 2018, de conformitat amb el que es disposa en les bases 2.2 i 3.2 de l'Ordre
12/2018.”

Segons  el  que  es  disposa  en  el  Reial  decret  1594/2011,  de  4  de  novembre,  pel  qual
s'estableixen les especialitats docents del cos de Mestres que exercisquen les seues funcions en
les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària, regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d'Educació, els requisits específics de titulació de les especialitats convocades tant per
Ordre 11/2016 com per Ordre 12/2018 són:

Ha de dir:

“Segon.
El personal incorporat a la borsa de treball, mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i
Resolució de 15 de novembre de 2018 haurà d'acreditar que estava en possessió dels requisits
generals de titulació per a realitzar la funció docent, exigits segons el que es disposa en la base
2.2 de l'Ordre 11/2016; i en la bases 2.2 de l'Ordre 12/2018. S'haurà d'acreditar la possessió
dels requisits generals de titulació en el moment de finalització dels terminis de presentació de
les sol·licituds de participació en els  dos procediments selectius per a l'ingrés en el  cos de
mestres. Les dates respectives són: 26 de maig de 2016, de conformitat amb el que es disposa
en l'Ordre 11/2016; i el 4 de maig de 2018, de conformitat amb el que es disposa en l'Ordre
12/2018.
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Per a l'acreditació dels requisits específics de titulació de les especialitats convocades, segons el
que es disposa en el  Reial  decret 1594/2011,  de 4 de novembre, pel  qual  s'estableixen les
especialitats  docents  del  cos  de Mestres  que exercisquen les  seues  funcions  en les  etapes
d'Educació Infantil i d'Educació Primària, regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'Educació, els requisits específics de titulació de les especialitats convocades tant per Ordre
11/2016 com per Ordre 12/2018 són:”

On diu:

“Tercer.
Per a l'acreditació dels requisits específics de titulació, s'haurà d'emplenar el model oficial de
sol·licitud,  que  estarà  disponible  en  la  seu  electrònica  de  la  Generalitat  Valenciana
(https://sede.gva.es)  i  en  la  pàgina  web  de  la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Esport
(http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/acreditacio-de-requisits-de-titulacio).”

Ha de dir:

“Tercer.
Per a l'acreditació dels requisits de titulació, s'haurà d'emplenar el model oficial de sol·licitud, 
que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) i 
en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 
(http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/acreditacio-de-requisits-de-titulacio).”

On diu:

“El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de
les 10 hores del dia 11 de juny de 2020 fins les 20 hores del dia 19 de juny de 2020.”

Ha de dir:

“El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de
les 10 hores del dia 11 de juny de 2020 fins les 20 hores del dia 25 de juny de 2020.”

La directora general de Personal Docent

CSV:D8ZSMLJM-BNI387LD-ZDRH4YTR URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=D8ZSMLJM-BNI387LD-ZDRH4YTR


		2020-06-18T18:53:23+0200
	MARIA ANGELES HERRANZ ABALOS - NIF:19836140C


	



