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ACCÉS
AL COS DOCENT DE

(ORDRE 4/2020)

200 places

SUBGRUP SUPERIOR

> REQUISITS
a) Títol de doctor, llicenciat, enginyer,
arquitecte, o títol de grau corresponent
o altres títols equivalents a l’efecte de docència
b) Formació pedagògica i didàctica
c) Mínim de sis anys com a personal funcionari de
carrera en el cos de procedència
d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials del
País Valencià.

> FASE

D’OPOSICIÓ (55% de la puntuació final)

La prova consistirà en l’exposició i el debat del tema triat. L’exposició es completarà
amb un plantejament didàctic del tema, referit a un determinat cicle o curs triat lliurement
per la persona aspirant. L’exposició i el debat, que seran públics, tindran una duració màxima
de cinquanta i de deu minuts, respectivament. La persona aspirant disposarà d’una hora per a
preparar-se, i podrà utilitzar el material que considere oportú.
Finalment, la prova incorporarà la realització d’un exercici de contingut pràctic propi de l’especialitat .
Cal obtindre cinc punts per a superar la prova. La qualificació serà la mitjana aritmètica de l’exposició
i debat d’un tema de l’especialitat amb l’exercici de contingut pràctic.
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Exposició d’un tema de l’especialitat d’accés, triat per la persona aspirant
de huit o nou (si hi ha concordança entre titulació i especialitat) prèviament
triats a l’atzar pel tribunal d’entre els corresponents al temari del cos i especialitat.

> FASE DE CONCURS DE MÈRITS (45% de la puntuació final)
S’acrediten els mèrits perfeccionats fins al dia anterior a l’inici de la primera prova. Si s’aprova la fase d’oposició, els mèrits
es presenten davant del corresponent tribunal el dia hàbil següent a la publicació del la llista definitiva amb les qualificacions
en els taulers d’anuncis dels locals on actuen.
Les persones aspirants seleccionades estan exemptes de la realització de la fase de pràctiques.

Federació de Ensenyament CCOO País Valenciá. Plaça Nàpols i Sicília, 5. 46003 València. 963 882 106 | ensenyament@pv.ccoo.es | feccoopv.es

ensenyament

