
PREGUNTES FREQÜENTS

PARTICIPACIÓ

1. Personal desplaçat.

El personal docent que es trobe en situació de desplaçat, no està obligat a participar en el 
procediment.

Si participara, en el cas que porte tres anys en aquesta situació, segons la base setena de 
la convocatòria del cos de mestres i segons la base octava de la convocatòria del cos de se-
cundària i altres cossos, podrà fer-ho acollint-se al dret preferent.

Per a això ha de triar la modalitat de participació A amb dret preferent.

2. Personal  que no va participar en el  concurs de trasllats convocat el 
curs 2021/2022.

Les persones que l'any passat no es van presentar han de tornar a presentar tota la docu-
mentació, encara que ja ho hagueren fet fa dos anys, i no hi hagueren canviat els seus mè-
rits (base 9.7.c de la convocatòria).

3. Personal reingressat sense lloc definitiu.

El personal reingressat està obligat a participar en el procediment i si no va participar en el 
concurs de trasllats del curs 2020/2021 ha d'aportar tota la documentació.

Totes les persones que no van participar en el concurs de trasllats durant l'any 2020/2021 
han de presentar tota la documentació que vulguen que es tinga en compte per a baremar, 
excepte aquella que afegeix d'ofici l'administració educativa.

4. Personal funcionari en pràctiques.

El personal funcionari en pràctiques està obligat a participar en aquest procediment, però no 
pot presentar documentació a l'efecte de mèrits, atés que d'acord amb la convocatòria con-
cursarà sense puntuació, realitzant-se l'adjudicació de destí segons l'ordre obtingut en els 
diferents procediments selectius per a l’ingrés en els cossos docents.

5. Presentació de la documentació.

Les persones participants aportaran telemàticament la documentació acreditativa de mèrits i 
altres documents (base 9.5 de la convocatòria). Per a això hauran d'escanejar els docu-
ments originals i pujar-los a l'aplicació.

No és necessari realitzar compulses de la documentació a aportar, ni presentar-la en les Di-
reccions Territorials corresponents.

Si hi haguera algun dubte en la documentació presentada, se li requerirà a la persona inte-
ressada per a la seua autenticació o esmena.



6. Dret preferent i especialitats habilitades o de les quals s’és titular.

El dret preferent al qual pot acollir-se el personal participant que reunisca els requisits refe-
rits en la convocatòria, va lligat a l'especialitat per la qual s'ha produït la supressió o el des-
plaçament del lloc definitiu.

BAREM

7. Quins són els centres o llocs classificats com d'especial dificultat?

Són els regulats en la Resolució de 5 de març de 2010, del conseller d'Educació, per la qual 
es classifiquen els llocs de treball docent d'especial dificultat  de centres docents públics 
(DOGV núm. 6241 de 08.04.2010), que mantenen la condició.

a) Centres docents públics, declarats d’acció educativa singular (CAES).
b) Centres de Formació de Persones Adultes, constituïts por tres o menys de tres uni-

tats.
c) Centres educatius situats en establiments penitenciaris.
d) Seccions d’IES identificades com a centres de reeducació.
e) Centres específics d’Educació Especial.

I també tenen consideració de llocs d'especial dificultat els llocs en els quals s'exercisquen 
funcions de les regulades per:

• La disposició addicional quarta de l'Ordre de 18 de juny de 1999 (DOGV de 29-06- 
1999), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'aten-
ció a la diversitat,

• La disposició addicional tercera de l'Ordre de 16 de juny de 2008 (DOCV 20-06-
2008) de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el Programa de Diversifica-
ció Curricular en l'Educació Secundària Obligatòria,

• La disposició addicional segona de l'Ordre de 19 de maig de 2008 (DOCV de 23-06-
2008) de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els Programes de Qualifi-
cació Professional Inicial a la Comunitat Valenciana,

• Apartat tercer de la Resolució de 5 de març de 2010, del Conseller d'Educació pel 
qual es classifiquen els llocs de treball docent d'especial dificultat,

• La disposició addicional segona del Decret  135/2014,  de 8 d'agost  (DOGV 11-8-
2014), del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional 
Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,

• L'article 20 de l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost (DOGV 29-08-2014), de la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de quali-
ficació bàsica de la Comunitat Valenciana,

• L'article 39.4 de l'Ordre 38/2016 de 27 de juliol (DOCV 28/07/16) pel qual determina 
els llocs de treball docent del PAC, d'especial dificultat.

• Resolució de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General d’Inclusió Educativa per la 
qual  s’autoritza i  es regula el  funcionament,  amb caràcter  experimental,  d’unitats 
educatives terapèutiques en les províncies d’Alacant i València per a la resposta in-
tegral a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus 
de salut mental.

• Resolució de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la 
qual es prorroga l'autorització i es regula el funcionament de la unitat educativa tera-
pèutica/hospital de dia infantil i adolescent de Castelló de la Plana.

• Resolució de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la 
qual es prorroga l'autorització i es regula el funcionament de la unitat educativa tera-
pèutica/hospital de dia infantil i adolescent de Castelló de la Plana.



8. Com s'acredita l’exercici com a personal funcionari de carrera en plaça, 
lloc o centre que tinga la qualificació d'especial dificultat?

Perquè siguen considerats aquests mèrits, el personal funcionari haurà d'aportar un certifi-
cat expedit pel centre, en el qual s'hauran d'indicar els diferents programes impartits i la 
seua duració.

Veure Model certificat llocs d'especial dificultat.

9. Quina documentació no serà necessari acreditar, perquè l'administració 
l'aporta d'ofici?

L'administració aportarà d'ofici a l'efecte que es bareme en l'apartat que corresponga: el full  
de serveis, l'acreditació d'haver ocupat càrrecs de l'equip directiu i l'acreditació de participa-
ció en tribunals d'oposicions i habilitació de noves especialitats. En tot cas, l'actuació efecti-
va com a membre de tribunals, únicament puntuarà a partir de l'entrada en vigor del Reial 
decret 276/2007, de 23 de febrer que són les corresponents a les realitzades des de l'any 
2007 en avant. En cap cas es podran puntuar convocatòries anteriors.

10. Diversos títols d’un mateix nivell d’una llengua.

Als efectes previstos en els subapartats 3.3 i 6.7 del barem:

 • Quan una persona participant al·legue un títol emés per les Escoles Oficials d'Idiomes es 
puntuarà una única vegada, en un únic subapartat, segons ho haja al·legat la persona parti-
cipant.

 • Així mateix, un mateix nivell acreditat per diferents entitats només es puntuarà una única 
vegada. En cas d'acreditar diferents nivells del mateix idioma dels establits, solament es 
puntuarà el de nivell superior. Per tant, cada nivell d'idioma s'acredita una única vegada, en 
un únic subapartat, a elecció de la persona participant.

 • El Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià i el Diploma de Mestre de Va-
lencià són certificats pedagògics i no certificats de nivell d'idioma. La puntuació d'aquests 
certificats  es  realitzarà  exclusivament  en  l'apartat  6.7.  Per  tant,  és  compatible  baremar 
aquests certificats en l'apartat 6.7 i títols de valencià emesos per les Escoles Oficials d'Idio-
mes en l'apartat 3.3.

11. Certificat  de  nivell  intermedi  o  de  nivell  avançat  d'Escoles  Oficials 
d'Idiomes de l'Estat espanyol. Quina és la seua equivalència amb els ni-
vells del Consell d'Europa? Com s’acredita?

Equivalències entre els ensenyaments regulats pel Reial decret 967/1988, de 2 de setem-
bre, les regulades pel Reial decret 944/2003, de 18 de juliol, i els ensenyaments a les quals 
es refereix aquest reial decret:

Ensenyaments regulats pel RD 
967/1988, de 2 de setembre

Ensenyaments regulats pel RD 
944/2003, de 18 de juliol

Ensenyaments regulats 
pel present RD

1r curs del Cicle Elemental. 1r curs de Nivell Bàsic.
Nivell Bàsic (A2).

2n curs del Cicle Elemental. 2n curs de Nivell Bàsic.

― Certificat de Nivell Bàsic ―



Ensenyaments regulats pel RD 
967/1988, de 2 de setembre

Ensenyaments regulats pel RD 
944/2003, de 18 de juliol

Ensenyaments regulats 
pel present RD

3r curs del Cicle Elemental i certifi-
cació acadèmica del Cicle Elemen-

tal.
―

Nivell Intermedi (B1) i Certi-
ficat de Nivell Intermedi.

1r curs del Cicle Superior. ―
Nivell Avançat (B2).

2n curs del Cicle Superior. ―

Certificat d’Aptitud.* ―
Certificat de Nivell Avan-

çat.*
* El Certificat d’Aptitud i el de Nivell Avançat seran equivalents a efectes acadèmics.

A l'efecte de comptabilitzar els títols en el barem, la seua equivalència és automàtica no 
sent necessari presentar documentació addicional a la prevista en l'apartat 3.3.

12. Estic en possessió d'un certificat d'idiomes expedit per una Universi-
tat espanyola o estrangera em computaria com a titulació d'ensenyament 
de règim especial d'idiomes?

D'acord amb el barem de la convocatòria, només puntuen en aquest punt del barem les titu-
lacions d'ensenyaments de règim especial atorgades per les Escoles Oficials d'Idiomes, no 
s'inclouen les Universitats.

13. La coordinació d'una activitat de formació i perfeccionament de les re-
lacionades en el subapartat 5.1 del barem. Puntuaria a l'efecte d'imparti-
ció d'aquesta activitat?

D'acord amb el barem es puntua estrictament la impartició d'aqueixes activitats, no la seua 
coordinació, llevat que quede acreditat que a més d'haver coordinat l'activitat haja sigut po-
nent (activitat impartida) o assistent (activitat superada), i en aquest cas es puntuarà d'acord 
amb l'apartat al qual corresponga.

14. La tutorització d'una activitat de formació i perfeccionament a distàn-
cia, puntuaria a l'efecte d'impartició d'aquesta activitat?.

Sí, atés que sí que implica la impartició de l'activitat, encara que en modalitat a distància.

15. Cursos d’alguna organització sindical.

Perquè un curs realitzat per una organització sindical siga valorat ha d'anar acompanyat 
d'una diligència d'homologació.

16. Com s'acredita l’exercici de càrrecs directius i altres funcions?

La Conselleria  d'Educació incorporarà d'ofici  els  mèrits relatius a l'acompliment  dels  se-
güents càrrecs directius i altres funcions que consten en el full de serveis obtingut del Regis-
tre de Personal Docent.

Per a la resta de càrrecs directius i altres funcions relacionades en aquest apartat que no 
consten en el full de serveis del Registre de Personal Docent haurà de presentar-se la cre-
dencial  del  nomenament,  amb  diligència  de  possessió  i  cessament,  certificació  del 
secretari/a del centre amb el vistiplau del director/a del Centre on s'exercira.



En tot cas, l'acompliment de la funció tutorial exercida, únicament serà computable a partir 
del mes de juny de 2006 (inclusivament).

En cap cas es podrà acumular la puntuació en el cas que s'haja exercit simultàniament més 
d'un d'aquests càrrecs o funcions així com les tasques exercides en els apartats 6.4 i 6.6 del 
barem. En aquests casos, es valorarà el subapartat que resulte més avantatjós per al con-
cursant.

17. Valoració de títols de màster.

Encara que es posseïsca més d'un títol de màster diferent del requerit per a l'ingrés a la fun-
ció pública docent únicament se’n considerarà un a l'efecte de puntuació.

Per al cos de mestres sí que puntuarà el màster de formació pedagògica i didàctica requerit  
per a l'ingrés a la funció pública docent.

18. Valoració de la suficiència investigadora o el certificat-diploma acredi-
tatiu d'estudis avançats.

Per al personal en possessió del Diploma d'Estudis Avançats, donat que la suficiència inves-
tigadora és requisit previ per a l'obtenció del DEA, només podrà comptar en el barem un 
dels dos títols. Aquests títols no es valoraran quan haja sigut al·legat el títol de Doctor.

19. Estic en possessió de més d'una titulació universitària, he de presen-
tar fotocòpia compulsada de tots els títols?

Per poder obtindre puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, haurà 
d'aportar-se el títol o bé, el certificat de l'abonament dels drets d'expedició, d'acord amb el 
que es preveu en l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE del 13) de tots els títols que es posse-
ïsquen, inclòs l'al·legat per a l'ingrés en el Cos, i pujar-ho a la plataforma.

A més, per a la valoració de la segona i restants titulacions corresponents al primer cicle 
d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, ha de presentar-se certificació acadèmica on 
conste de manera expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits conduents a 
l'obtenció d'aquests títols o cicles.

20. He d'aportar necessàriament originals de les publicacions?

No, per al còmput dels mèrits de l'apartat 6.1 de l'annex III de l'Ordre EFP/834/2022, no 
s'haurà de presentar cap original i únicament seran necessaris els certificats i informes digi-
talitzats que es relacionen en aquest apartat de l'annex.

21. La tutorització de les pràctiques per a l'obtenció del Certificat d'Apti-
tud Pedagògica puntua en el barem?

No puntuaria en el subapartat 6.6, atés que únicament reconeix expressament la tutorització 
de les pràctiques del títol universitari oficial de Màster per a acreditar la formació pedagògi-
ca i didàctica exigida per a exercir la docència (i no les de l'antic CAP).



22. La tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universita-
ris de grau que ho requerisca puntua en el subapartat 6.6 del barem, s'in-
clou també ací per al supòsit de títols universitaris anteriors, de primer i/o 
segon cicle?

L'apartat únicament puntua expressament la tutorització de pràctiques per al supòsit de l'ob-
tenció del títol universitari de grau i no uns altres anteriors.

23. El personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics i profes-
sors d'ensenyament secundari, d'Escoles Oficials d'Idiomes, de música i 
Arts Escèniques, d'Arts plàstiques i disseny, de Professors Tècnics d'FP i 
de Mestres de Taller d'Arts plàstiques i Disseny que estiga en possessió 
del Certificat de Capacitació i del Diploma de Mestre acumularia en l'apar-
tat 6.7 la puntuació de tots dos certificats?

La valoració màxima del subapartat 6.7 és de 5 punts en tot cas, no sent acumulable en 
conseqüència la puntuació de tots dos certificats.

24. Els mèrits que no figuren en alguna de les llengües oficials de la Comu-
nitat Valenciana hauran de presentar-se traduïts?

A aquest efecte, d'acord amb la legislació vigent, solament tenen caràcter oficial davant l'Ad-
ministració les traduccions jurades realitzades per traductors-intèrprets jurats.

A més aquests mèrits hauran de comptar amb l'homologació o equivalència prevista en la 
normativa vigent.

25. El personal funcionari en pràctiques pot a través del concurs presen-
tar documentació per a l’adquisició de noves especialitats?

No poden presentar documentació per a adquisició de noves especialitats, per un doble mo-
tiu: 

1) Això només és possible per a personal funcionari de carrera; 

2) El personal funcionari en pràctiques només pot obtindre destí en el concurs per l'especia-
litat per la qual van ingressar en el cos, pel que agregar noves especialitats pervertiria la 
norma que regula el personal funcionari en pràctiques.


