
ANNEX - II 
 

BAREM PER A LA VALORACIÓ DE MÈRITS PER A INGRÉS ALS COSSOS DOCENTS A 

TRAVÉS DEL PROCEDIMENT PREVIST EN LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA 

DEL REIAL DECRET 276/2007, DE 23 DE FEBRER. 

Les persones aspirants no podran aconseguir més de 15 punts per la valoració dels 
seus mèrits. Únicament seran baremats aquells mèrits perfeccionats fins a la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds, que hagen sigut al·legats per la 
persona aspirant, en l'apartat que corresponga, en el formulari de participació, i 
acreditats en el període d'aportació de mèrits. Un mateix mèrit no serà valorat en més 
d'un apartat o subapartat del barem. 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 15 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els 
documents que presenten per a la seua valoració hauran de vindre traduïts al castellà 
o, quan es presente la instància per a la seua participació a través de la convocatòria 
efectuada per una administració educativa amb llengua cooficial, s'estarà al que es 
preveu en la legislació autonòmica corresponent. Hauran de traduir-se al castellà els 
documents que, redactats en la llengua oficial d'una Comunitat Autònoma, hagen de 
fer efecte fora del territori d'aqueixa comunitat perquè la persona aspirant haja optat, 
en el seu cas, per presentar la seua instància de participació a través de la 
convocatòria efectuada per una administració educativa diferent. Tots els mèrits 
al·legats hauran d'acreditar-se mitjançant còpia dels documents justificatius, 
responsabilitzant-se els participants expressament de la veracitat de la documentació 
presentada, sense perjudici que, en qualsevol moment, es puga requerir a l'aspirant 
els documents originals d'aqueixa documentació per al seu acarament. Qualsevol 
diferència entre el document original i la seua còpia comportarà la no validesa del 
mèrit al·legat, sense perjudici de la possible responsabilitat que puga derivar. 
  

Mèrits Puntuació Documentació justificativa 

 

1. EXPERIÈNCIA DOCENT 
PRÈVIA 

Màxim 
7,0000 
punts 

 

1.1 Per cada any d’experiència docent 
en l’especialitat del cos al que opta en 
centres públics. 

 
 

0,7000 
punts 

 
Full de serveis expedit per l'òrgan 
competent de l’ Administració 



 

 

La fracció d'any es computarà a raó de 
0,0583 punts per cada mes complet 

 educativa, en la qual haurà d'indicar-
se el cos, especialitat, així com la data 
de presa de possessió i cessament. 
 
Quan els serveis al·legats en els 
epígrafs 1.1, 1.2 i 1.3 hagen sigut 
prestats en centres públics 
dependents de l'Administració 
educativa en la qual es presenta la 
instància per a la seua participació, 
seran aportats d'ofici per aqueixa 
Administració educativa d'acord amb 
la documentació que obre en 
l'expedient personal de l'aspirant. 
Quan els serveis hagen sigut prestats 
en altres Administracions educatives, 
hauran de ser acreditats per l'aspirant 
en la forma assenyalada en el 
paràgraf primer. 

1.2 Per cada any d'experiència docent 
en altres especialitats del mateix cos al 
qual s'opta, en centres públics. 
 
La fracció d'any es computarà a raó de 
0,0291 punts per cada mes complet. 
 

 
 
 
 

0,3500 
punts 

 
1.3 Per cada any d’ experiència docent 
en altres especialitats d'altres cossos 
diferents al que s'opta, en centres 
públics. 
 
La fracció d'any es computarà a raó de 
0,0104 punts per cada mes complet. 

 
 
 
 
 

0,1250 
punts 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 Per cada any d'experiència docent 
en especialitats del mateix nivell o 
etapa educativa del mateix cos en 
altres centres diferents als centres 
públics. 
 
La fracció d'any es computarà a raó de 
0,0083 punts per cada mes complet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,1000 
punts 

Certificat emés pel director del centre 
educatiu amb el vistiplau del Servei 
d'Inspecció Educativa, en què ha de 
constar el nivell o etapa educativa 
impartida, així com la duració dels 
serveis prestats, on s’indique la data 
de començament i fi d'aquests. 
No seran vàlides, a l'efecte de 
determinar la duració dels serveis 
prestats, les referències a curs 
acadèmic si no s'especifica la seua 
data de començament i finalització o, 
en el cas de prestació serveis en els 
quals existisca una solució de 
continuïtat, es faça constar que els 
serveis han sigut prestats des d'una 
data d'inici fins al moment de 
l'emissió del certificat de manera 
ininterrompuda, llevat que 
s'acompanyen d'una còpia de la vida 
laboral de l'aspirant. 
L'experiència en centres que no es 
troben actualment en funcionament, 
podrà justificar-se mitjançant un 
certificat emés pel Servei d'Inspecció, 
d'acord amb les dades que obren en la 
unitat competent. 



 

 

  Als efectes previstos en aquest apartat es valoraran un màxim de 
10 anys, cadascun dels quals haurà de ser valorat en un dels subapartats 
anteriors, i es computaran aquells anys la valoració dels quals resulte més 
favorable per a l'interessat. 
•  Quan la prestació de serveis s'haja realitzat per períodes inferiors 
a un mes, es considerarà com a mes l'acumulació dels serveis prestats per 
períodes de 30 dies. 
•  En el cas d'aspirants que hagueren exercit en alguna de les 
especialitats atribuïdes a l'extingit cos de Professors Tècnics de Formació 
Professional, es valorarà l'experiència en aquestes especialitats per a 
l'ingrés a les mateixes especialitats en el cos de què es tracte. 
•  La valoració de l'experiència docent no es veurà reduïda quan els 
serveis s'hagen prestat en una jornada de treball inferior a la jornada 
completa. 
•  No podran acumular-se les puntuacions quan els serveis hagen 
sigut prestats simultàniament en més d'un centre docent. 
•  Els serveis prestats, a falta del full de serveis, podran acreditar-se 
mitjançant còpia dels documents justificatius del nomenament i 
cessament en els quals han de constar el cos docent, especialitat, així com 
la data de presa de possessió i cessament. 
•  S'entén per centres públics els centres als quals es refereix el 
capítol II del Títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, 
integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les 
administracions educatives. Es consideraran com a centres públics els 
centres de titularitat de l'Estat espanyol en l'exterior. 
•  L'experiència docent en centres de titularitat de l'Administració 
local s'inclourà en l'apartat “altres centres diferents als centres públics”, 
atés que no formen part de la xarxa de centres públics de l'administració 
educativa.  
•  S'entendrà per “altres centres”, aquells el titular dels quals és una 
persona física o jurídica de caràcter privat, l'obertura i el funcionament 
del qual estan sotmesos al principi d'autorització administrativa prèvia 
constatació del compliment dels requisits establits, conforme al que es 
disposa en l'article 23 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l'educació, o en el Títol IV, Capítols III i IV, de la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d'educació. 
•  Només es valoraran els serveis prestats en els ensenyaments que 
correspon impartir als cossos docents en els quals s'ordena la funció 
pública docent conforme al que es disposa en la Disposició addicional 
setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. 

 
 



 

 

 

 No es valorarà l'experiència docent prestada en Universitats públiques o 
privades, en escoles infantils públiques o privades (cicle 0 a 3 anys), ni 
com a educador o educadora, monitor o monitora, auxiliar de conversa, 
lector o lectora o altres activitats similars que es desenvolupen en els 
centres educatius, ni com a personal laboral especialista. 
L'experiència docent com a professor visitant dins del programa de 
l'acció educativa en l'exterior del Ministeri d'Educació i Formació 
Professional, o dins del programa de professors en seccions bilingües 
d'espanyol en centres educatius d'Europa central, oriental, Turquia i la 
Xina del citat Ministeri, s'acreditarà mitjançant certificació de l'òrgan 
competent en què conste el tipus de centre, l'especialitat, el nivell 
educatiu i la duració dels serveis prestats, amb indicació de la data d'inici 
i fi del nomenament.  
Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran mitjançant certificacions 
expedides pels Ministeris d'Educació dels respectius països o autoritats 
públiques competents, acompanyats de la seua traducció oficial o jurada 
al castellà o a la llengua cooficial de l'Administració educativa en la qual 
es presente la instància, en les quals hauran de constar la duració dels 
serveis, amb indicació de la data d'inici i cessament, el caràcter públic o 
privat del centre, el nivell educatiu així com l'especialitat o matèria 
impartida. Quan l'experiència haja sigut prestada en centres públics en 
un nivell similar al del cos al qual s'opta i no s'acredite la matèria o 
especialitat impartida, els serveis s'entendran prestats en altres 
especialitats del mateix cos i, si no s'acredita el nivell o etapa educativa 
impartit, seran valorats com a experiència en especialitats d'altres cossos 
diferents al que s'opta. Aquestes certificacions hauran de presentar-se en 
castellà o acompanyats de la seua traducció oficial o jurada al castellà o a 
la llengua cooficial de l'Administració educativa en la qual es presente la 
instància.  
•  Els serveis prestats com a professor de Religió en centres públics 
s'acreditaran mitjançant certificació emesa per l'Administració educativa 
competent en què conste la duració d'aquests, amb indicació de la data 
de presa de possessió i cessament, així com l'etapa educativa, i es 
computaran  en l'apartat 1.2 si s'han prestat en la mateixa etapa educativa 
que el cos al qual s'opta, o en l'apartat 1.3 si ha sigut prestada en una altra 
etapa educativa. Si els serveis han sigut prestats en altres centres diferents 
als centres públics, haurà d'aportar-se certificat emés pel director del 
centre educatiu amb el vistiplau del Servei d'Inspecció Educativa, en el 
qual ha de constar el nivell o etapa educativa impartida, així com la 
duració dels serveis prestats, i s’indicarà la data de començament i 
finalització d'aquests, i es computarà en el subapartat 1.4 quan hagen 
sigut prestats en el mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos 
al qual opta l'aspirant. 
 



 

 

 
2. FORMACIÓ ACADÈMICA 

Màxim 
3,0000 
punts 

 

 
 

2.1. Expedient acadèmic del títol 
al·legat, sempre que, amb caràcter 
general, es corresponga amb el nivell 
de titulació exigit per a ingrés en el cos 
(Doctor, Llicenciat, Enginyer o 
Arquitecte, per a cossos docents 
 

  
Fotocòpia de la certificació acadèmica 
personal en la qual consten les 
puntuacions obtingudes en totes les 
assignatures i cursos exigits per a 
l'obtenció del títol al·legat, amb 
indicació expressa de la nota mitjana. 

 Subgrup A1, o Diplomat 
Universitari, Enginyer Tècnic o 

  
Universitari, Enginyer Tècnic o 
Arquitecte Tècnic per a cossos docents 
Subgrup A2): es valorarà 
exclusivament la nota mitjana de 
l'expedient acadèmic de la manera que 
a continuació s'indica: 

  

   

   
   
   
   

Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4   

De 6,00 fins a  7,49 De 1,50 a 2,50 0,500      

De 7,50 fins a  8,99 De 2,51 a 3,39 1,000  

De 9,00 fins a 10,00 De 3,40 a 4,00 1,500  



 

 

- Es valorarà la nota mitjana del títol que expressament s’al·legue en la sol·licitud com a requisit 
d’accés al cos que corresponga. 

- Només es computarà la nota mitjana d'aquelles titulacions declarades com a equivalents quan 
l'aspirant al·legue les mateixes per a ingrés al cos i no aporte la titulació exigida amb caràcter 
general. 

- En el cas que en aquest expedient acadèmic es faça constar com a nota mitjana tant la 
qualificació literal com la numèrica, es prendrà en consideració aquesta última. 
- En aquells supòsits en els quals no figure com a nota mitjana de l'expedient l'expressió 
numèrica concreta, s'aplicaran les següents equivalències: 
Escala de 0 a 10  Escala de 0 a 4 
4 Aprovat :5                        Aprovat: 1 
Bé: 6                         Bé: 1,5 
Notable: 7                        Notable: 2 
Excel·lent: 9                        Excel·lent: 3 
Matrícula Honor: 10 Matrícula Honor:4 
- En el cas que no es remeta certificació acadèmica personal en la qual consten les puntuacions 
obtingudes en totes les disciplines i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat, amb indicació 
de la nota mitjana, i en defecte d'això es presente còpia del títol o de la certificació del pagament 
dels drets d'expedició, es considerarà que la persona va obtindre la nota mitjana d'aprovat. 
- No es valorarà cap expedient en què no conste la nota mitjana obtinguda per l'aspirant, excepte 
en aquells supòsits en què, juntament amb la certificació acadèmica personal, s'acompanye una 
certificació emesa per part del centre en què es van cursar els estudis que pose de manifest la 
impossibilitat de calcular la nota mitjana per part d'aquest centre degut al pla d'estudis al qual 
correspon la titulació. En aquests casos, es calcularà la nota mitjana sumant les puntuacions de 
totes les assignatures, o la seua equivalència anteriorment indicada, i es dividirà el resultat pel 
número d'aquestes, o, en el cas d'estar reflectides en crèdits, se sumaran els crèdits superats, i 
es multiplicaran cadascun d'ells pel valor de la qualificació que corresponga d'acord amb les 
equivalències citades i es dividirà pel nombre de crèdits totals. Les qualificacions que tinguen 
l'expressió de convalidat/convalidada o apte/apta seran equivalents a 5 punts. 
- En cap cas es prendran en consideració per a obtindre la nota mitjana de l'expedient acadèmic 
les qualificacions de projectes fi de carrera, tesines o anàlegs. 
- En el cas que s'al·legue com a títol una titulació de segon cicle, serà necessari aportar la 
certificació acadèmica tant d'aquesta com la de la titulació de primer cicle que s'haja cursat per 
a accedir a aquesta, i resultarà com a nota mitjana de l'expedient la que resulte de la mitjana de 
totes dues titulacions. 
- Aquelles persones aspirants el títol de les quals haja sigut obtingut a l'estranger, per a la 
valoració del seu expedient acadèmic hauran d'aportar el SET (Suplement Europeu al Títol) i/o 
certificació expedida per l'Administració educativa del país en el qual es va obtindre el títol en 
la qual s'indique la nota mitjana deduïda de les qualificacions obtingudes en la carrera i expresse, 
a més, la qualificació màxima i mínima que es pot obtindre d'acord amb el sistema acadèmic 
corresponent, a l'efecte de determinar la seua equivalència amb el sistema de qualificació 
espanyol, i, a més, haurà d'acompanyar-se de la corresponent “Declaració d'equivalència de la 
nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers”, que podrà 
obtindre's, conforme al que es disposa en la Resolució de la Direcció General de Política 
Universitària de 21 de març de 2016, de manera gratuïta en la de la Seu Electrònica del Ministeri 
d'Educació i Formació Professional, a través de l'enllaç: 
 https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-
universitarios/titulos- estrangers/equivalència-notes-mitjanes.html 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2. DOCTORAT, POSTGRAUS Y PREMIS 
EXTRAORDINARIS 

 

2.2.1. Per posseir el títol de Doctor 
sempre que no haja sigut al·legat com 
a requisit per a l'ingrés en la funció 
pública docent. 

 
 

1,000 

Còpia del títol oficial, certificació 
acadèmica o, en el seu cas, certificació 
supletòria provisional conforme als 
disposat en el Reial decret 1002/2010, 
de 5 d'agost. 

 
 
 

2.2.2. Pel Certificat-Diploma 
acreditatiu d'Estudis Avançats (Reial 
decret 778/1998, de 30 d'abril), el Títol 
Oficial de Màster (obtingut conforme 
al Reial decret 56/2005, de 21 de gener, 
Reial decret 1397/2007, de 29 d'octubre 
o Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost), 
la Suficiència investigadora (Reial 
decret 185/1985, de 23 de gener) o 
qualsevol altre títol equivalent sempre 
que no hagen sigut al·legats com a 
requisit per a l'ingrés en la funció 
pública docent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

Còpia del títol oficial, certificació 
acadèmica o, en el seu cas, certificació 
supletòria provisional conforme al 
disposat en el Reial decret 1002/2010, 
de 5 d'agost. 
Respecte de la Suficiència 
investigadora o del Certificat- 
Diploma d'Estudis Avançats: 
  Certificat de la Universitat 

que reconega la suficiència 
investigadora, en el cas 
d'haver-la obtingut conforme 
al Reial decret 185/1985, de 23 
de gener. 

 Certificat-Diploma d'Estudis 
Avançats, en el cas d'haver-los 
realitzat conforme al Reial 
decret 778/1998, de 30 d'abril. 

2.2.3. Per haver obtingut premi 
extraordinari en el doctorat. 

 
0,500 

 
Document justificatiu 

 
- No es valoraran per aquest subapartat els cursos de Postgrau, d'Especialització, Expert 
Universitari ni aquells altres títols universitaris no oficials (títols propis), que s'expedisquen per 
les universitats en l'ús de la seua autonomia a l'empara del que es disposa en la disposició 
addicional primera del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre. 
- No es valorarà per aquest subapartat el títol oficial de màster universitari que habilite per a 
l'exercici de la professió docent, quan aquesta titulació constituïsca un requisit exigit en la 
convocatòria per a l'ingrés en el cos al qual opta la persona aspirant. 
- En el subapartat 2.2.1 es valorarà la possessió del títol de Doctor, per la qual cosa només es 
valorarà un títol de doctorat. 
- No seran objecte de baremació els certificats o diplomes acreditatius d'estudis avançats i la 
suficiència investigadora quan ja s'haja al·legat el títol de doctor o doctora. 
- En el subapartat.2.2.2 es valoraran els títols aportats per la persona candidata. 
 - No es valoraran les declaracions de correspondència dels títols oficials als nivells del Marc 
Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior, emesos a l'empara del que es disposa en el 
Reial decret 967/2014, de 21 de novembre. 
 

2.3. ALTRES TITULACIONS UNIVERSITÀRIES: 



 

 

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial, en cas que no 
hagueren sigut les al·legades com a requisit per a l'ingrés en la funció pública 
docent. 

2.3.1 Titulacions de primer cicle. 
 

Per cada Diplomatura, Enginyeria 
Tècnica, Arquitectura Tècnica o títols 
declarats legalment equivalents i pels 
estudis corresponents al primer cicle 
d'una Llicenciatura, Arquitectura o 
Enginyeria. 
 
En el cas d'aspirants a cossos de 
funcionaris docents Subgrup A2, no es 
valoraran per aquest subapartat, en 
cap cas, el primer títol o estudis 
d'aquesta naturalesa que presente 
l'aspirant. 
 
En el cas d'aspirants a cossos de 
funcionaris docents Subgrup A1, no es 
valoraran per aquest subapartat, en 
cap cas, el títol o estudis d'aquesta 
naturalesa que hagen sigut necessaris 
superar per a l'obtenció del primer 
títol de Llicenciatura, Enginyeria o 
Arquitectura que presente la persona 
aspirant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,0000 

 
 

 
 
 Certificació acadèmica o còpia del 
títol al·legat per a l'ingrés en el cos, així 
de com tots aquells que s'al·leguen com 
a mèrit o, si escau, certificació supletòria 
provisional conforme als disposat en el 
Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost. 
Quan es tracte d'estudis corresponents 
al primer cicle d'una titulació, 
certificació acadèmica en la qual 
s'acredite la superació de totes les seues 
assignatures o crèdits. 

2.3.2 Titulacions de segon cicle. 
 

Pels estudis corresponents al segon 
cicle de Llicenciatures, Enginyeries, 
Arquitectures o títols declarats 
legalment equivalents. 
 
Es valorarà en aquest subapartat la 
possessió del títol de grau. 
 
En el cas d'aspirants a cossos de 
funcionaris docents del Subgrup A1, 
no es valoraran per aquest subapartat, 
en cap cas, els estudis que hagen sigut 
necessaris superar (primer cicle, segon 
cicle o, en el seu cas, ensenyaments 
complementaris), per a l'obtenció del 
primer títol de Llicenciatura, 
Enginyeria o Arquitectura que 
presente la persona aspirant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 

 
 

Certificació acadèmica o còpia del 
títol al·legat per a l'ingrés en el cos, 
així de com tots aquells que 
s'al·leguen com a mèrit o, si escau, 
certificació supletòria provisional 
conforme al disposat en el Reial 
decret 1002/2010, de 5 d'agost. Quan 
es tracte d'estudis corresponents al 
segon cicle d'una titulació, certificació 
acadèmica en la qual s'acredite la 
superació de totes les seues 
assignatures o crèdits. 



 

 

- No s'entendrà com a superació del primer cicle d'una titulació la superació del curs d'adaptació. 
- No es consideraran com a títols diferents les diferents especialitats que s'assenteixen en una 
mateixa titulació. 
- Les mencions corresponents a un mateix títol de Grau no es comptabilitzaran en cap cas com a 
títols de Grau independents. 
- La presentació com a mèrit d'un títol de Llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura diferent al que 
s'al·legue com a requisit d'ingrés, donarà lloc exclusivament al reconeixement de la puntuació 
atorgada com a titulació de segon cicle, excepte que s'aporte una certificació acadèmica en què 
conste que s'han cursat i superat totes les assignatures corresponents al seu primer cicle, i en aquest 
cas s'atorgarà puntuació en els subapartats 2.3.1 i 2.3.2. 
- Quan s'al·legue com a mèrit la superació d'una titulació de doble grau, s'atorgarà la puntuació 
que corresponga per cadascuna de les titulacions que la componen. 
- Es valoraran pel subapartat 2.3.2 els títols superiors de Música, Dansa i Art Dramàtic així com 
les titulacions superiors dels ensenyaments artístics respecte a les que s'haja declarat l'equivalència 
al títol de grau o llicenciat. 
- Es valoraran pel subapartat 2.3 les titulacions de Ciències Eclesiàstiques de nivell universitari 
que hagen sigut declarades equivalents al títol de Grau o Llicenciat 
- No es valoraran les declaracions de correspondència dels títols oficials als nivells del Marc 
Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior, emesos a l'empara del que es disposa en el 
Reial decret 967/2014, de 21 de novembre. 

 
2.4. TITULACIONS D'ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL I DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 
ESPECÍFICA 

Es valoraran en cas de no haver sigut al·legades com a requisit per a ingrés en la funció 
pública docent o quan s'acredite que no hagen sigut utilitzades per a l'obtenció del títol 
al·legat, de la forma següent: 

2.4.1 Per cada títol professional de 
Música o Dansa. 
 

 

0,500 
 

 
 

Còpia dels  títols al·legats o certificació
que acredite haver superat els 
estudis conduents a la seua obtenció i 
abonat els drets per a la seua 
expedició, així com, excepte en el 
subapartat 2.4.2, còpia d'aquelles
titulacions que han sigut utilitzades 
per a l'obtenció del títol al·legat per a 
l'ingrés. 
 

 

2.4.2 Per cada certificat de nivell 
avançat o equivalent de les Escoles  
de les Escoles Oficials d'Idiomes. 

0,500 

 2.4.3 Per cada títol de Tècnic 
Superior d'Arts Plàstiques i Disseny. 

0,200 

2.4.4 Per cada Títol de Tècnic 
Superior de formació professional. 

0,200 

2.4.5 Per cada Títol de Tècnic 
Esportiu Superior. 

0,200  

- No es valoraran en cap cas per aquest subapartat aquelles titulacions que s'aporten com a 
requisit per a ingrés al cos, ni aquelles titulacions al·legades en els 



 

 

subapartats 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4 i 2.4.5 respecte a les quals no s'acredite, a través de la 
documentació justificativa (títol de batxillerat o altres títols), que no han sigut utilitzades 
per a l'obtenció del títol al·legat per a l'ingrés. 
- El nivell avançat al qual es refereix el subapartat 2.4.2 es correspon amb els certificats de 
Nivell avançat C1 i Nivell avançat C2 establits en el Reial decret 1041/2017, de 22 de 
desembre (BOE de 23 de desembre), així com les equivalències als mateixos establides en 
el seu Annex II, es puntuarà un només certificat per cada nivell d'idioma que s'acredite. 
- No es valorarà en el subapartat 2.4.2 aquells certificats de les Escoles oficials d'Idiomes 
que acrediten un nivell d'idioma en una llengua cooficial que constituïsca un requisit 
d'ingrés als cossos docents en l'Administració educativa per la qual es participa. 

 
2.5. DOMINI D’IDIOMES 
ESTRANGERS: 

 

Per aquells certificats de coneixement 
d'una llengua estrangera, expedits per 
entitats acreditades conforme al que 
es determine en les convocatòries, que 
acrediten la competència lingüística 
en un idioma estranger de nivell 
avançat C1 o C2, segons la 
classificació del Marc europeu comú 
de referència per a les Llengües. 
 
Els certificats de nivell avançat C1 o 
C2 d'un mateix idioma, acreditats 
d'acord amb l'apartat 2.4 o bé 2.5, es 
valoraran per una sola vegada en un o 
en un altre apartat. 
 
Així mateix, quan es presenten en 
aqueixos apartats per a la seua 
valoració diversos certificats dels 
diferents nivells acreditatius de la 
competència lingüística en un mateix 
idioma, es valorarà solament el de 
nivell superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,500 

 
 
 

Còpia del títol corresponent amb el 
certificat d'acreditació d'una llengua 
estrangera classificat pel Marc comú 
europeu de referència per a les 
llengües. 

 Es valoraran per aquest subapartat els certificats de coneixement d'idiomes estrangers 
admesos per ACLES (Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior). 

 La valoració de l'acreditació d'un nivell de coneixement d'un idioma estranger en aquest 
subapartat, serà incompatible amb la valoració de la possessió de la titulació de règim 
especial en el mateix idioma a què es refereix al subapartat 2.4.2 



 

 

 
3. ALTRES MÈRITS 

MÀXIM 
5,0000 
punts 

 

     Màxim  
Certificat emés per l'Administració
educativa en la qual s'haja superat el 
procediment selectiu, en la qual conste 
l'any de convocatòria, l'especialitat  i la
superació de la fase d'oposició o
qualificacions obtingudes. 
Quan la superació de la fase d'oposició
s'haja realitzat en l’Administració 
educativa en la qual es presenta la
instància per a la seua
participació, aquest mèrit serà 
aportat d'ofici per aqueixa
administració educativa d'acord amb 
la documentació que obre en 
l'expedient personal de la persona 
aspirant. 

3.1.  Per la superació de la fase de 
 d’oposició de la mateixa especialitat 
del cos a la qual s’opta. 
 
Per cada procediment selectiu d’ingrés   
en   cossos de   la funció pública   
docent, que   hagen sigut convocats des 
de 2012, inclòs, i en el qual s’acredite 
haver superat la fase    d’oposició    en    
la   mateixa especialitat a la qual es 
participa: 
 
Es valorarà en aquest subapartat la 
superació d'un  màxim de dos 
procediments. 

5,0000 
        punts 

 
 
 
 
 

2,5000 

 

 

- En el cas de persones aspirants que hagueren superat la fase d'oposició en alguna de les 
especialitats atribuïdes a l'extingit cos de Professors Tècnics de Formació Professional, es 
valorarà aquest mèrit per a l'ingrés a les mateixes especialitats en el cos de què es tracte, de 
conformitat amb el que es disposa en la Disposició transitòria cinquena del Reial decret 
276/2007, de 23 de febrer. 

- Si en el mateix any de convocatòria s'haguera concorregut a més d'un procediment 
selectiu de la mateixa especialitat, podrà valorar-se en aquest subapartat la superació de la 
fase d'oposició en més d'un procediment selectiu el mateix any. 
 



 

 

3.2. Formació permanent. Màxim 
2,0000 
punts 

 

  
Per cada curs de formació permanent i 
perfeccionament superat, relacionat
amb l'especialitat a la qual s'opta o amb 
l'organització escolar, les noves
tecnologies aplicades a l'educació, la 
didàctica, la psicopedagogia o la
sociologia de l'educació, convocat per 
administracions públiques amb plenes 
competències educatives o per
universitats, o activitats incloses en el 
pla de formació permanent organitzats
per entitats col·laboradores amb les
Administracions educatives, o
activitats reconegudes per l’Adminis-  
tració educativa corresponent: 

  
Certificació dels mateixos en la qual 
conste de manera expressa el nombre 
de crèdits de duració del curs. De no 
aportar-se aquesta certificació no 
s'obtindrà puntuació per aquest 
subapartat. En el cas 
d'activitats organitzades  per entitats
 col·laboradores amb les 
Administracions educatives, deurà, 
així mateix acreditar-se el 
reconeixement o homologació per 
l'Administració educativa 
corresponent. No es tindran en compte 
 els cursos en els 
certificats dels quals no s'indique
 expressament el nombre de 
crèdits o el total d'hores impartides. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

a)    No inferior a 10 crèdits  
0,5000 

 

b)    No inferior a 3 crèdits 0,2000  

   

   
- Quan els cursos o activitats vingueren expressats en hores i crèdits, s'atendrà el nombre d'hores 
considerant que cada deu hores equivalen a un crèdit. En el cas que algun aspirant presente algun 
curs o activitat de formació en crèdits ECTS (European Credit Transfer System) sense que figure 
el nombre d'hores, es considerarà que cada crèdit ECTS equival a 25 hores. 
- Els certificats en què no conste duració en hores o crèdits no seran valorats, encara que 
apareguen en els mateixos els dies o mesos durant què van tindre lloc. 
- A l'efecte d'aquest subapartat, es podran acumular els cursos no inferiors a dos crèdits, o el seu 
equivalent en hores, que complisquen els requisits que s'especifiquen. A aquest efecte, aquests 
cursos podran acumular-se per a ser valorats com un sol curs segons l'equivalència anterior. 
- Exclusivament per al cos de professors de música i arts escèniques i per a l'especialitat de música 
del cos de professors d'educació secundària, es valoraran en els mateixos termes els cursos 
organitzats pels conservatoris de música. 
- En cap cas seran valorats per aquest subapartat aquells cursos la finalitat dels quals siga 
l'obtenció d'un títol acadèmic. 
No seran valorats els cursos o activitats la finalitat de les quals siga l'obtenció de la formació 
pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, o del Títol d'Especialització Didàctica, o del Certificat d'Aptitud Pedagògica, excepte 
per a les especialitats en què aquesta formació no constituïsca un requisit exigit en la convocatòria 
per a l'ingrés en el cos al qual opta l'aspirant. 


