
COS DE MESTRES 2022
1228 places

Federació de Educació CCOO País Valencià

Plaça Nàpols i Sicília, 5

46003 València

963 882 106

ensenyament@pv.ccoo.es

http://www.feccoopv.es/

oposicions = estabilitatLa FECCOOPV treballem per un procediment 

d’oposicions millorat, simplificat, ajustat a la tasca 

docent i amb proves no eliminatòries entre d’altres 

canvis.

També exigim que es complisquen els compromisos 

adquirits convocant totes les places necessàries per a 

rebaixar la temporalitat de les plantilles al 8%

Tota la informació sobre oposicions en: 

ccootajuda@pv.ccoo.es

També en la nostra web: 

fe.pv.ccoo.es/formacio

FASE DE PRÀCTIQUES: 
•	 Les persones que resulten seleccionades han de realitzar un període de 

pràctiques tutelades i formar part d’un procés selectiu que comença en 
setembre del 2022. Aquest té com a objecte comprovar l’aptitud per a la 
docència de la persona aspirant. 

•	 Les persones que no superen la fase de 
pràctiques per haver sigut declarades 
no aptes podran repetir, per una sola 
vegada, la realització de la fase de pràc-
tiques al curs següent.

•	 La no superació per segona vegada de 
la fase de pràctiques suposa la pèrdua 
definitiva al nomenament com a perso-
nal funcionari de carrera.
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Aquesta guia és únicament orientativa i mai substituirà la normativa a la qual fa referència

ORDRE 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
per la qual es convoca un procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i 
un procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del 
mateix cos.

https://fe.pv.ccoo.es/


NOMBRE	DE	PLACES	CONVOCADES: 1.228 en total (accés lliure i reserva diversitat 
funcional).

REQUISITS	D’ADMISIÓ: GENERALS I ESPECÍFICS. (S’hauran de posseir en el dia de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds)

PARTICIPACIÓ: SOL·LICITUD A LA SEU ELECTRÒNICA DE LA GVA (S’obté justificant 
de registre i pagament, com a confirmació de la presentació telemàtica)

TERMINI	DE	PRESENTACIÓ: del dia	12	de	gener	de	2022	fins	al	dia	31	de	gener de 
2022, tots dos inclosos.

ADMISSIÓ	DE	PERSONES	ASPIRANTS:	

•	 LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES: Resolució 
publicada al DOGV

•	 TERMINI I FORMA DE RECLAMACIÓ: 10 DIES HÀBILS PER VIA TELEMÀTICA

•	 LLISTES DEFINITIVES: publicació al DOGV de la Resolució

•	 RECURSOS A LES LLISTES DEFINITIVES: Recurs de Reposició en el termini d’un 
mes o Recurs Contenciós Administratiu davant el TSJ en dos mesos. 

DISTRIBUCIÓ	DE	PLACES	PER	TRIBUNAL:

•	 Provisional: publicades les notes provisionals de la part A, les places es distri-
bueixen proporcionalment al nombre d’aspirants de cada tribunal.

•	 Definitiva: les no adjudicades en cada tribunal es distribueixen entre la resta 
de tribunals amb persones opositores que hagen aprovat els exàmens i que no 
hagen obtingut plaça.

NOMENAMENT	DELS	ORGANS	DE	SELECCIÓ: ES PUBLICARÀ AL DOGV I TÉ 
CARÀCTER OBLIGATORI

COMENÇAMENT	I	DESENVOLUPAMENT	DEL	PROCEDIMENT	SELECTIU:

•	 A	partir	del’11	de	juny	de	2022:	Realització de la part A de la primera prova 
(acudir amb el DNI a la crida única). Les crides successives es publiquen al lloc 
on s’ha realitzat la part A de la primera prova amb almenys 14 hores d’antelació 
al seu començament.

•	 L’ordre d’actuació ve determinat pel primer cognom que comence per la lletra 
segons Resolució de la Conselleria de Justícia.

•	 DONES EMBARASSADES I PART I PERSONES  POSITIVES PER COVID.

Si una aspirant no pot iniciar o completar el procés selectiu, pot ajornar totes 
les seues proves, o alguna d’aquestes (si ja n’havia fet alguna), però les haurà de 
realitzar abans de la publicació de la llista definitiva d’aprovades. 

SISTEMA	DE	SELECCIÓ:	ACREDITACIÓ	DE	VALENCIÀ

•	 REQUISIT DE VALENCIÀ: C1 DE LA JQCV (es podrà 
presentar el C2 o la Capacitació, però llavors no es 
podrà al·legar aquest  com a mèrit en la fase de 
concurs). Cap la possibilitat de presentar-lo com a 
requisit inscrivint-se alhora a la prova de Valencià 
i si aprovés, el que s’ha utilitzat com a requisit sí 
podrà comptar-se com a mèrit.

•	 PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: qui no 
puga acreditar un C1 en Valencià a data de finalitza-
ció del termini de presentació de sol·licituds haurà 
de participar en una prova el dia que s’indique en 
la publicació d’aquesta resolució al DOGV. 

•	 BORSA: superada aquesta primera prova podran entrar en borsa les persones 
que no siguen interines, tot i que no hagen presentat la programació didàctica.

•	 BORSA: si no es supera la primera prova, també es pot entrar en borsa sempre 
que s’acredite la titulació de l’especialitat per a la que s’ha opositat.

SEGONA	PROVA:

•	 Valoració de 0 a 10 punts i s’haurà d’aconseguir una puntuació mínima de 5.

•	 Publicades les notes provisionals es podran presentar al·legacions davant el 
tribunal des de les 9 a les 14 hores de l’endemà. Amb posterioritat i revisades les 
al·legacions, es publicaran les llistes definitives amb les puntuacions obtingudes.

RECLAMACIONS I RECURSOS: les persones interessades podran presentar Recurs 
d’Alçada davant la Direcció General de personal Docent en el termini d’un mes.

FASE DE CONCURS DE MÈRITS
Qui supere la fase d’oposició presentarà els mèrits, perfeccionats amb anterioritat 
a la primera prova en una única crida, l’endemà hàbil al de la publicació de la 
qualificació definitiva de la fase d’oposició.

•	 Barem annex I. S’adjuntarà una declaració de mèrits segons el model que 
figurarà en l’annex II.

•	 L’acte de lliurament d’aquests documents 
té caràcter personal, per la qual cosa no 
podran admetre’s acreditacions ni poders de 
representació.

•	 VALORACIÓ:  l’assignació de la puntuació 
es portarà a efecte per la COMISSIÓ DE 
BAREMACIÓ. Publicada la llista amb la puntuació 
provisional es podran presentar al·legacions a la 
comissió des de les 9 a les 14 hores de l’endemà. 
Amb posterioritat i revisades les al·legacions, es 
publicarà la baremació definitiva dels mèrits.

•	 RECLAMACIÓ: les persones interessades podran presentar Recurs d’Alçada 
davant la Direcció General de personal Docent en el termini d’un mes.

SUPERACIÓ DE LES FASES D’OPOSICIÓ I  CONCURS
•	 Per a la puntuació global  els tribunals ponderaran en 2/3 la puntuació obtin-

guda en la fase d’oposició i en un 1/3 l’obtinguda en la fase de concurs.

•	 La puntuació global resultarà de la suma ponderada de les dues.

•	 La Comissió de Selecció confeccionarà una llista única ordenada segons la pun-
tuació obtinguda i la remetrà a la Conselleria d’Educació per a la seua publicació 
en la web, establint-se un termini de 3 dies per a la presentació de reclamacions. 

•	 Resulten seleccionades per a passar a la fase de pràctiques aquelles persones 
aspirants que, una vegada ordenades segons la puntuació global de les fases 
d’oposició i de concurs, tinguen un número d’ordre igual o inferior al nombre 
de places assignades en el seu tribunal.

•	 Contra la llista de persones aspirants seleccionades es podrà presentar Recurs 
d’Alçada davant la Direcció General de personal Docent en el termini d’un mes.

FASE D’OPOSICIÓ
 
Consta de dues proves que tenen caràcter eliminatori.
PRIMERA	PROVA: exercicis llegits pels tribunals i garants de l’anonimat de les persones 
aspirants.

•	 PART A: DESENVOLUPAMENT PER ESCRIT D’UN 
TEMA DURANT 2 HORES. a) En aquelles especiali-
tats que tinguen un nombre no superior a 25 temes, 
s’haurà de triar entre dos temes. b) En especialitats 
amb un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, 
s’haurà de triar entre tres temes. 

•	 PART B: REALITZACIÓ D’UNA PROVA PRÀCTICA.

SEGONA	PROVA:

•	 ELABORACIÓ d’una programació didàctica o guia docent que farà referència al 
currículum i la normativa vigent en l’actual curs escolar 21/22 i en la què s’hauran 
d’especificar cadascun dels elements que s’indiquen en l’annex III de la convocatòria. 

•	 PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE LA PD:  a partir de l’endemà de la publicació de les 
llistes definitives de persones admeses i excloses i fins al dia 22 de juny de 2022, 
en un únic document amb format PDF que no supere els 20 MB i amb un número 
d’Unitats Didàctiques d’entre 10 i 15.

•	 PREPARACIÓ: es disposarà d’un màxim d’una hora 
per a la preparació per part de l’aspirant, d’una hora 
també per a la seva exposició davant el tribunal i 
amb posterioritat aquest podrà plantejar les qües-
tions que estime oportunes

•	 PRESENTACIÓ I  DEFENSA ORAL DE LA 
PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA (no podrà excedir de 
30 minuts). 

•	 EXPOSICIÓ D’UNA UNITAT DIDÀCTICA: la persona aspirant  triarà el contingut 
de la Unitat Didàctica entre 3 extretes a l’atzar per ella mateixa de la seua pròpia 
programació, o triarà el contingut de la UD d’un tema entre 3 extrets a l’atzar per 
ella mateixa, del temari oficial de l’especialitat. 

QUALIFICACIÓ DE LA FASE D’OPOSICIÓ
Mitjana aritmètica de les proves quan totes elles hagen sigut superades.

PRIMERA	PROVA:

•	 Valoració de 0 a 10 punts i s’haurà d’aconseguir una puntuació mínima de 5.

•	 Cadascuna de les dues parts de què consta aquesta 
prova, suposarà 5 punts.

•	 La puntuació obtinguda en cada una de les parts haurà 
de ser igual o superior al 25 % de la puntuació assignada 
a aquestes

•	 Qui no haja realitzat les dues parts de la prova serà 
qualificada com a no presentada.

•	 Publicades les notes provisionals es podran presentar al·legacions davant el tribunal 
des de les 9 a les 14 hores de l’endemà. Amb posterioritat i revisades les al·legacions, 
es publicaran les llistes definitives amb les puntuacions obtingudes.
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•	 BORSA: superada aquesta primera prova podran entrar en borsa les persones 
que no siguen interines, tot i que no hagen presentat la programació didàctica.

•	 BORSA: si no es supera la primera prova, també es pot entrar en borsa sempre 
que s’acredite la titulació de l’especialitat per a la que s’ha opositat.

SEGONA	PROVA:

•	 Valoració de 0 a 10 punts i s’haurà d’aconseguir una puntuació mínima de 5.

•	 Publicades les notes provisionals es podran presentar al·legacions davant el 
tribunal des de les 9 a les 14 hores de l’endemà. Amb posterioritat i revisades les 
al·legacions, es publicaran les llistes definitives amb les puntuacions obtingudes.

RECLAMACIONS I RECURSOS: les persones interessades podran presentar Recurs 
d’Alçada davant la Direcció General de personal Docent en el termini d’un mes.

FASE DE CONCURS DE MÈRITS
Qui supere la fase d’oposició presentarà els mèrits, perfeccionats amb anterioritat 
a la primera prova en una única crida, l’endemà hàbil al de la publicació de la 
qualificació definitiva de la fase d’oposició.

•	 Barem annex I. S’adjuntarà una declaració de mèrits segons el model que 
figurarà en l’annex II.

•	 L’acte de lliurament d’aquests documents 
té caràcter personal, per la qual cosa no 
podran admetre’s acreditacions ni poders de 
representació.

•	 VALORACIÓ:  l’assignació de la puntuació 
es portarà a efecte per la COMISSIÓ DE 
BAREMACIÓ. Publicada la llista amb la puntuació 
provisional es podran presentar al·legacions a la 
comissió des de les 9 a les 14 hores de l’endemà. 
Amb posterioritat i revisades les al·legacions, es 
publicarà la baremació definitiva dels mèrits.

•	 RECLAMACIÓ: les persones interessades podran presentar Recurs d’Alçada 
davant la Direcció General de personal Docent en el termini d’un mes.

SUPERACIÓ DE LES FASES D’OPOSICIÓ I  CONCURS
•	 Per a la puntuació global  els tribunals ponderaran en 2/3 la puntuació obtin-

guda en la fase d’oposició i en un 1/3 l’obtinguda en la fase de concurs.

•	 La puntuació global resultarà de la suma ponderada de les dues.

•	 La Comissió de Selecció confeccionarà una llista única ordenada segons la pun-
tuació obtinguda i la remetrà a la Conselleria d’Educació per a la seua publicació 
en la web, establint-se un termini de 3 dies per a la presentació de reclamacions. 

•	 Resulten seleccionades per a passar a la fase de pràctiques aquelles persones 
aspirants que, una vegada ordenades segons la puntuació global de les fases 
d’oposició i de concurs, tinguen un número d’ordre igual o inferior al nombre 
de places assignades en el seu tribunal.

•	 Contra la llista de persones aspirants seleccionades es podrà presentar Recurs 
d’Alçada davant la Direcció General de personal Docent en el termini d’un mes.

FASE D’OPOSICIÓ
 
Consta de dues proves que tenen caràcter eliminatori.
PRIMERA	PROVA: exercicis llegits pels tribunals i garants de l’anonimat de les persones 
aspirants.

•	 PART A: DESENVOLUPAMENT PER ESCRIT D’UN 
TEMA DURANT 2 HORES. a) En aquelles especiali-
tats que tinguen un nombre no superior a 25 temes, 
s’haurà de triar entre dos temes. b) En especialitats 
amb un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, 
s’haurà de triar entre tres temes. 

•	 PART B: REALITZACIÓ D’UNA PROVA PRÀCTICA.

SEGONA	PROVA:

•	 ELABORACIÓ d’una programació didàctica o guia docent que farà referència al 
currículum i la normativa vigent en l’actual curs escolar 21/22 i en la què s’hauran 
d’especificar cadascun dels elements que s’indiquen en l’annex III de la convocatòria. 

•	 PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE LA PD:  a partir de l’endemà de la publicació de les 
llistes definitives de persones admeses i excloses i fins al dia 22 de juny de 2022, 
en un únic document amb format PDF que no supere els 20 MB i amb un número 
d’Unitats Didàctiques d’entre 10 i 15.

•	 PREPARACIÓ: es disposarà d’un màxim d’una hora 
per a la preparació per part de l’aspirant, d’una hora 
també per a la seva exposició davant el tribunal i 
amb posterioritat aquest podrà plantejar les qües-
tions que estime oportunes

•	 PRESENTACIÓ I  DEFENSA ORAL DE LA 
PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA (no podrà excedir de 
30 minuts). 

•	 EXPOSICIÓ D’UNA UNITAT DIDÀCTICA: la persona aspirant  triarà el contingut 
de la Unitat Didàctica entre 3 extretes a l’atzar per ella mateixa de la seua pròpia 
programació, o triarà el contingut de la UD d’un tema entre 3 extrets a l’atzar per 
ella mateixa, del temari oficial de l’especialitat. 

QUALIFICACIÓ DE LA FASE D’OPOSICIÓ
Mitjana aritmètica de les proves quan totes elles hagen sigut superades.

PRIMERA	PROVA:

•	 Valoració de 0 a 10 punts i s’haurà d’aconseguir una puntuació mínima de 5.

•	 Cadascuna de les dues parts de què consta aquesta 
prova, suposarà 5 punts.

•	 La puntuació obtinguda en cada una de les parts haurà 
de ser igual o superior al 25 % de la puntuació assignada 
a aquestes

•	 Qui no haja realitzat les dues parts de la prova serà 
qualificada com a no presentada.

•	 Publicades les notes provisionals es podran presentar al·legacions davant el tribunal 
des de les 9 a les 14 hores de l’endemà. Amb posterioritat i revisades les al·legacions, 
es publicaran les llistes definitives amb les puntuacions obtingudes.
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COS DE MESTRES 2022
1228 places

Federació de Educació CCOO País Valencià

Plaça Nàpols i Sicília, 5

46003 València

963 882 106

ensenyament@pv.ccoo.es

http://www.feccoopv.es/

oposicions = estabilitatLa FECCOOPV treballem per un procediment 

d’oposicions millorat, simplificat, ajustat a la tasca 

docent i amb proves no eliminatòries entre d’altres 

canvis.

També exigim que es complisquen els compromisos 

adquirits convocant totes les places necessàries per a 

rebaixar la temporalitat de les plantilles al 8%

Tota la informació sobre oposicions en: 

ccootajuda@pv.ccoo.es

També en la nostra web: 

fe.pv.ccoo.es/formacio

FASE DE PRÀCTIQUES: 
•	 Les persones que resulten seleccionades han de realitzar un període de 

pràctiques tutelades i formar part d’un procés selectiu que comença en 
setembre del 2022. Aquest té com a objecte comprovar l’aptitud per a la 
docència de la persona aspirant. 

•	 Les persones que no superen la fase de 
pràctiques per haver sigut declarades 
no aptes podran repetir, per una sola 
vegada, la realització de la fase de pràc-
tiques al curs següent.

•	 La no superació per segona vegada de 
la fase de pràctiques suposa la pèrdua 
definitiva al nomenament com a perso-
nal funcionari de carrera.

Aquesta guia és únicament orientativa i mai substituirà la normativa a la qual fa referència

ORDRE 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
per la qual es convoca un procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i 
un procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del 
mateix cos.

https://fe.pv.ccoo.es/Formacio
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pràctiques tutelades i formar part d’un procés selectiu que comença en 
setembre del 2022. Aquest té com a objecte comprovar l’aptitud per a la 
docència de la persona aspirant. 

•	 Les persones que no superen la fase de 
pràctiques per haver sigut declarades 
no aptes podran repetir, per una sola 
vegada, la realització de la fase de pràc-
tiques al curs següent.

•	 La no superació per segona vegada de 
la fase de pràctiques suposa la pèrdua 
definitiva al nomenament com a perso-
nal funcionari de carrera.
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Aquesta guia és únicament orientativa i mai substituirà la normativa a la qual fa referència

ORDRE 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
per la qual es convoca un procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i 
un procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del 
mateix cos.
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https://web.telegram.org/z/#-1066272991
https://www.youtube.com/channel/UCRbUv1cKwuP1UiMVBlZEnww/videos
https://www.instagram.com/feccoopv/
https://twitter.com/educacio_ccoopv
https://www.facebook.com/FECCOOPV
https://recuperemelfutur.org/atencio-virtual/

