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

DECLARACIÓ DE MÈRITS

NOM I COGNOMS:
CODI DE L’ESPECIALITAT PER LA QUAL PARTICIPA:
ESPECIALITAT PER LA QUAL PARTICIPA:
1. EXPERIÈNCIA DOCENT PRÈVIA (màxim 7,0000 punts)
Comunitat
Valenciana
1.1. Per cada any d'experiència docent en
l'especialitat del cos al qual opta en centres
públics.

Anys

Altres CAs

Mesos

Anys

Barem

Punts

Mesos
Any 0,7000 punts
Mes 0,0583 punts

1.2. Per cada any d'experiència docent en altres
especialitats del mateix cos al qual s'opta, en
centres públics.

Any 0,3500 punts
Mes 0,0291 punts

1.3. Per cada any experiència docent en altres
especialitats d'altres cossos diferents al qual
s'opta, en centres públics.

Any 0,1250 punts
Mes 0,0104 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.

Any 0,1000 punts
Mes 0,0083 punts

TOTAL APARTAT 1
(màxim 7,0000 punts)

2. FORMACIÓ ACADÈMICA (màxim 3,0000 punts)
Barem
2.1. Expedient acadèmic del títol al·legat, sempre
Escala de 0 a 4
que, amb caràcter general, es corresponga amb el Escala de 0 a 10
De 1,50 a 2,50
nivell de titulació exigit per a ingrés en el cos De 6,00 fins a 7,49
De 2,51 a 3,39
(Doctor, Llicenciat, Enginyer o Arquitecte, per a De 7,50 fins a 8,99
cossos docents Subgrup A1, o Diplomat De 9,00 fins a 10,00 De 3,40 a 4,00
Universitari, Enginyer Tècnic o Arquitecte Tècnic,
per a cossos docents Subgrup A2)

Punts

0,5000 punts
1,0000 punts
1,5000 punts

2.2. Doctorat, postgraus i premis extraordinaris
Titulació
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.
2.2.2. Pel Certificat-Diploma acreditatiu d'Estudis
Avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), el

Barem
1,0000 punt

Punts

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.

1,0000 punt

2.2.3. Per haver obtingut premi extraordinari en el
doctorat.

0,5000 punts

2.3. Altres titulacions universitàries
Titulació
2.3.1 Titulacions de primer cicle.

Barem
1,0000 punt

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.
2.3.2 Titulacions de segon cicle.

1,0000 punt

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.
2.4. Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional específica
2.4.1 Per cada títol professional de Música o
Dansa.

0,5000 punts

Punts

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

0,5000 punts

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

0,2000 punts

2.4.4. Per cada Títol de Tècnic Superior de
formació professional.

0,2000 punts

2.4.5 Per cada Títol de Tècnic Esportiu Superior.

0,2000 punts

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.

Idioma (nivell)

Barem
0,5000 punts

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.

TOTAL APARTAT 2
(màxim 3,0000 punts)

Punts

3. Altres mèrits (màxim 5,0000 punts)
Comun.
Valenc.

Any procediment /
especialitat (CCAA)

3.1. Per la superació de la fase d'oposició en la
mateixa especialitat del cos a la qual s'opta

Barem

Punts

2,5000 punts/
procediment

(màxim 5 punts)
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.
3.2. 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'administració educativa corresponent (màxim 2,0000 punts)
a) Curs no inferior a 10 crèdits (0,5000 punts)

Registrat
en
OVIDOC

Aportat

Crèdits

Hores

Punts

b) Curs no inferior a 3 crèdits (0,2000 punts)

Registrat
en
OVIDOC

Aportat

Crèdits

Hores

Punts

TOTAL APARTAT 3
(màxim 5,0000 punts)

PUNTUACIÓ FINAL (màxim 15 punts)

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

1. Experiència docent prèvia
(màxim 7,0000 punts)

1.2. Per cada any d'experiència docent en altres
especialitats del mateix cos al qual s'opta, en centres
públics.
1.3. Per cada any experiència docent en altres especialitats
d'altres cossos diferents al qual s'opta, en centres públics.
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.

2.1. Expedient acadèmic del títol al·legat

2.2 Doctorat, postgraus i premis extraordinaris

2. Formació acadèmica
(màxim 3,0000 punts)

2.3. Altres titulacions universitàries

2.4. Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació
professional específica

2.5. Domini d'idiomes estrangers

3.1. Per la superació de la fase d'oposició en la mateixa
especialitat del cos al qual s'opta (màxim 5 punts)
3. Altres mèrits (màxim
5,0000 punts)
3.2. Formació permanent (màxim 2,0000 punts)

TOTAL
(màxim 15,0000 punts)

