
OPOSICIONS
COS DE MESTRES 2022

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

 JA M’HE EXAMINAT, 

I ARA QUÈ?

1. Experiència docent prèvia (Fins a un màxim de 5,0000 punts)

BAREM VALORACIÓ

1.1. Experiència en centres docents públics.

1.1.a Experiència docent en especialitats del cos a què 
s’opta en centres públics (màxim 5,0000 punts).

Per cada any: 1,000 punt 
Per cada mes: 0,0833 punts

1.1.b Experiència docent en especialitats de diferents cos-
sos a què s’opta en centres públics (màxim 2,5000 punts).

Per cada any: 0,500 punts

Per cada mes: 0,0416 punts

1.2. Experiència en altres centres docents

1.2.a Experiència docent en especialitats del mateix nivell 
o etapa educativa que l’impartit pel cos a què s’opta en 
altres cen- tres (màxim: 2,5000 punts).

Per cada any: 0,500 punts

Per cada mes: 0,0416 punts

1.2.b Experiència docent en especialitats de diferent nivell 
o etapa educativa de l’impartit pel cos a què s’opta, en 
altres cen- tres (màxim: 1,250 punts)

Per cada any: 0,250 punts 
Per cada mes: 0,0208 punts

3. Altres mèrits (Fins a un màxim de 2,0000 punts)

BAREM VALORACIÓ

3.1. Coneixement dels idiomes

– Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell B2, del 
Marc Europeu Comú de Referència.

0,5000 punts

– Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C1, del 
Marc Europeu Comú de Referència.

0,7500 punts

– Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C2, del 
Marc Europeu Comú de Referència.

1,0000 punts

– Pel certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera. 1,7500 punts

– Pel certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, sempre que no s’haja 
al·legat com a requisit.

1,7500 punts

– Per l’acreditació del domini del valencià corresponent al nivell C2, sempre que no 
s’haja al·legat com a requisit.

2,0000 punts

– Pel Diploma de Mestre de Valencià sempre que no s’haja al-legat com a requisit. 2,0000 punts

3.2. Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris (Fins a un 
màxim d’1,0000 punt)

3.2.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes 
educatius i seminaris (Fins a un màxim de 0,7500 punts).  
Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l’especialitat a què 
s’opta o amb l’organització escolar, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l’educació, o 
l’ensenyament en valencià, o per activitats incloses en el pla de formació permanent, i per la participa-
ció o la coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora, 
projectes de formació en centres, seminaris i activitats anàlogues; tots convocats o autoritzats per la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, pel ministeri o per les conselleries que tinguen atribuïdes les 
competències en matèria educativa, o per institucions sense ànim de lucre que hagen sigut homologats 
o reconeguts per les administracions esmentades, així com convocats per les universitats.

3.2.1.1. Cursos de formació 
duració no inferior a 30 hores 
duració no inferior a 100 hores

 
0,100 
0,200

3.2.1.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris. (Només es pot obtindre puntua-
ció en un dels subapartats per cada curs escolar).

– Per cada curs escolar en què s’acredite la participació en grups de treball, projec-
tes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en 
centres.

0,2000 punts

– Per cada curs escolar en què s’acredite la coordinació en grups de treball, projec-
tes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en 
centres.

0,2000 punts

– Per cada curs escolar en què acredite la participació en seminaris i activitats anàlo-
gues amb una duració global no inferior a 30 hores.

0,2000 punts

3.2.2. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes 
educatius i seminaris relacionats amb les noves tecnologies aplicades a l’educació (Fins a un màxim 
0,2500 punts) (Són acumulables els cursos no inferiors a 20 hores que complisquen els requisits que 
s’especifiquen en aquest subapartat.)

3.2.2.1. Cursos de formació

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb les 
noves tecnologies aplicades a l’educació, convocats per l’òrgan o autoritat competent 
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, del Ministeri o de les conselleries que 
tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o activitats incloses en el 
pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb les admi-
nistracions educatives, o les universitats, o activitats reconegudes per l’administració 
educativa corresponent.

De manera 
sumativa, 
0,0500 punts 
per cada 10 
hores acredi-
tades

2.2. Postgrau, màster, doctorat i premis extraordinaris.

BAREM VALORACIÓ

2.2.1. Per cada certificat-diploma acreditatiu d’Estudis Avançats o la 
Suficiència Investigadora (Reial decret 822/2021, de 21 de setembre), el 
títol oficial de Màster Universitari (Reial decret 822/2021 de 28 de setem-
bre), el títol Oficial de Màster en Ense- nyaments Artístics (Reial decret 
1614/2009, de 26 d’octubre).

1,0000 punts

2.2.2. Per tindre el títol de doctor. 1,0000 punts

2.2.3. Per haver obtingut un premi extraordinari en el doctorat. 0,5000 punts

2.3. Altres titulacions universitàries

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial, en cas que no s’hagen al·legat com a 
requisit, tenint en compte que no es consideren com a títols diferents les diferents especialitats o 
mencions que s’assenten en la mateixa titulació.

2.3.1. Titulacions de primer cicle:

Pels estudis corresponents a una diplomatura, una enginyeria tècnica, una 
arquitectura tècnica o títols declarats legalment equivalents i pels estudis 
corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, una arquitectura o una 
enginyeria.

1,0000 punts

2.3.2. Titulacions de segon cicle:

Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, 
arquitectures, graus o títols declarats legalment equivalents.

1,0000 punts

2.4. Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la Formació Professional Inicial

2.4.1. Per cada títol professional de Música o Dansa. 0,5000 punts

2.4.2. Per cada certificat de nivell intermedi B2 o equivalent d’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 Professi- onal. 0,2000 punts

2.4.5. Per cada títol de tècnic esportiu superior 0,2000 punts

2. Formació acadèmica (Fins a un màxim de 5,0000 punts)

BAREM VALORACIÓ

2.1. Expedient 
acadèmic del 
títol al·legat

(Fins a un 
màxim 
d’1,5000 
punts)

Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4 Puntuació

De 5,00 a 5,99 D’1,000 a 1,499 0,1000 punts

De 6 a 6,99 D’1,500 a 1,999 0,3000 punts

De 7,00 a 7,99 De 2,000 a 2,499 0,5000 punts

De 8,00 a 8,99 De 2,500 a 2,999 1,0000 punts

De 9,00 a 10 De 3,000 a 4,000 1,5000 punts



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

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.

CALENDARITZACIÓ: 11 de juny Part A de la primera 
prova (tema) // 18 de juny Part B de la primera prova 
(pràctic) // Fins el 22 de juny entrega de la programació: 
www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22466

WEB DE CONSELLERIA:
https://ceice.gva.es/es/web/
rrhh-educacion/2022-cos-de-mestres-ingres-i-noves-especialitats

DONES EMBARASSADES, PART I PERSONES POSITIVES PER COVID:  Si 
un 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.

AL·LEGACIONS, RECLAMACIONS I RECURSOS: 

•	 1ª PROVA: publicades les notes provisionals es podran presentar al·legacions 
davant el tribunal des de les 9 a les 14h de l’endemà. Amb posterioritat i revi-
sades les al·legacions, es publicaran les llistes definitives amb les puntuacions 
obtingudes.

•	 2ª PROVA: publicades les notes provisionals es podran presentar al·legacions davant 
el tribunal des de les 9 a les 14h hores l’endemà. Amb posterioritat i revisades les 
al·legacions, es publicaran les llistes definitives amb les puntuacions obtingudes. 
Les persones interessades podran presentar Recurs d’Alçada davant la Direcció 
de personal Docent en el termini d’un mes.

•	 CONCURS DE MÈRITS: Les persones interessades podran presentar Recurs 
d’Alçada davant la Direcció de personal Docent en el termini d’un mes.

•	 SUPERACIÓ DE LES FASES D’OPOSICIÓ I CONCURS: 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.

SI HE APROVAT AMB PLAÇA:   

•	 He de fer l’ALTA EN NÒMINA: https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/
alta-en-nomina

•	 He de participar en les ADJUDICACIONS D’INICI DE CURS.

I SI NO HE TRET PLAÇA, ENTRE A LA BORSA 
D’INTERINS?  

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

•	 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.

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.

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 puntuació 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.

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

tiques 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 pràctiques 
al curs següent.

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

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 especialitats 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 qüestions 
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.

SEGONA PROVA:

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

11 DE 
JUNY



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

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.

CALENDARITZACIÓ: 11 de juny Part A de la primera 
prova (tema) // 18 de juny Part B de la primera prova 
(pràctic) // Fins el 22 de juny entrega de la programació: 
www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22466

WEB DE CONSELLERIA:
https://ceice.gva.es/es/web/
rrhh-educacion/2022-cos-de-mestres-ingres-i-noves-especialitats

DONES EMBARASSADES, PART I PERSONES POSITIVES PER COVID:  Si 
un 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.

AL·LEGACIONS, RECLAMACIONS I RECURSOS: 

•	 1ª PROVA: publicades les notes provisionals es podran presentar al·legacions 
davant el tribunal des de les 9 a les 14h de l’endemà. Amb posterioritat i revi-
sades les al·legacions, es publicaran les llistes definitives amb les puntuacions 
obtingudes.

•	 2ª PROVA: publicades les notes provisionals es podran presentar al·legacions davant 
el tribunal des de les 9 a les 14h hores l’endemà. Amb posterioritat i revisades les 
al·legacions, es publicaran les llistes definitives amb les puntuacions obtingudes. 
Les persones interessades podran presentar Recurs d’Alçada davant la Direcció 
de personal Docent en el termini d’un mes.

•	 CONCURS DE MÈRITS: Les persones interessades podran presentar Recurs 
d’Alçada davant la Direcció de personal Docent en el termini d’un mes.

•	 SUPERACIÓ DE LES FASES D’OPOSICIÓ I CONCURS: 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.

SI HE APROVAT AMB PLAÇA:   

•	 He de fer l’ALTA EN NÒMINA: https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/
alta-en-nomina

•	 He de participar en les ADJUDICACIONS D’INICI DE CURS.

I SI NO HE TRET PLAÇA, ENTRE A LA BORSA 
D’INTERINS?  

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

•	 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.

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.

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 puntuació 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.

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

tiques 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 pràctiques 
al curs següent.

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

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 especialitats 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 qüestions 
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.

SEGONA PROVA:

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

11 DE 
JUNY



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

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.

CALENDARITZACIÓ: 11 de juny Part A de la primera 
prova (tema) // 18 de juny Part B de la primera prova 
(pràctic) // Fins el 22 de juny entrega de la programació: 
www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22466

WEB DE CONSELLERIA:
https://ceice.gva.es/es/web/
rrhh-educacion/2022-cos-de-mestres-ingres-i-noves-especialitats

DONES EMBARASSADES, PART I PERSONES POSITIVES PER COVID:  Si 
un 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.

AL·LEGACIONS, RECLAMACIONS I RECURSOS: 

•	 1ª PROVA: publicades les notes provisionals es podran presentar al·legacions 
davant el tribunal des de les 9 a les 14h de l’endemà. Amb posterioritat i revi-
sades les al·legacions, es publicaran les llistes definitives amb les puntuacions 
obtingudes.

•	 2ª PROVA: publicades les notes provisionals es podran presentar al·legacions davant 
el tribunal des de les 9 a les 14h hores l’endemà. Amb posterioritat i revisades les 
al·legacions, es publicaran les llistes definitives amb les puntuacions obtingudes. 
Les persones interessades podran presentar Recurs d’Alçada davant la Direcció 
de personal Docent en el termini d’un mes.

•	 CONCURS DE MÈRITS: Les persones interessades podran presentar Recurs 
d’Alçada davant la Direcció de personal Docent en el termini d’un mes.

•	 SUPERACIÓ DE LES FASES D’OPOSICIÓ I CONCURS: contra la llista de persones 
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•	 He de fer l’ALTA EN NÒMINA: https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/
alta-en-nomina

•	 He de participar en les ADJUDICACIONS D’INICI DE CURS.

I SI NO HE TRET PLAÇA, ENTRE A LA BORSA 
D’INTERINS?  

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

•	 Si no es supera la primera prova, també es pot 
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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 
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FASE D’OPOSICIÓ
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persones aspirants.

•	 PART A: DESENVOLUPAMENT PER ESCRIT D’UN TEMA DURANT 2 HORES. a) En 
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SEGONA PROVA:
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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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11 DE 
JUNY



OPOSICIONS
COS DE MESTRES 2022

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

 JA M’HE EXAMINAT, 

I ARA QUÈ?

1. Experiència docent prèvia (Fins a un màxim de 5,0000 punts)

BAREM VALORACIÓ

1.1. Experiència en centres docents públics.

1.1.a Experiència docent en especialitats del cos a què 
s’opta en centres públics (màxim 5,0000 punts).

Per cada any: 1,000 punt 
Per cada mes: 0,0833 punts

1.1.b Experiència docent en especialitats de diferents cos-
sos a què s’opta en centres públics (màxim 2,5000 punts).

Per cada any: 0,500 punts

Per cada mes: 0,0416 punts

1.2. Experiència en altres centres docents

1.2.a Experiència docent en especialitats del mateix nivell 
o etapa educativa que l’impartit pel cos a què s’opta en 
altres cen- tres (màxim: 2,5000 punts).

Per cada any: 0,500 punts

Per cada mes: 0,0416 punts

1.2.b Experiència docent en especialitats de diferent nivell 
o etapa educativa de l’impartit pel cos a què s’opta, en 
altres cen- tres (màxim: 1,250 punts)

Per cada any: 0,250 punts 
Per cada mes: 0,0208 punts

3. Altres mèrits (Fins a un màxim de 2,0000 punts)

BAREM VALORACIÓ

3.1. Coneixement dels idiomes

– Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell B2, del 
Marc Europeu Comú de Referència.

0,5000 punts

– Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C1, del 
Marc Europeu Comú de Referència.

0,7500 punts

– Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C2, del 
Marc Europeu Comú de Referència.

1,0000 punts

– Pel certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera. 1,7500 punts

– Pel certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, sempre que no s’haja 
al·legat com a requisit.

1,7500 punts

– Per l’acreditació del domini del valencià corresponent al nivell C2, sempre que no 
s’haja al·legat com a requisit.

2,0000 punts

– Pel Diploma de Mestre de Valencià sempre que no s’haja al-legat com a requisit. 2,0000 punts

3.2. Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris (Fins a un 
màxim d’1,0000 punt)

3.2.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes 
educatius i seminaris (Fins a un màxim de 0,7500 punts).  
Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l’especialitat a què 
s’opta o amb l’organització escolar, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l’educació, o 
l’ensenyament en valencià, o per activitats incloses en el pla de formació permanent, i per la participa-
ció o la coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora, 
projectes de formació en centres, seminaris i activitats anàlogues; tots convocats o autoritzats per la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, pel ministeri o per les conselleries que tinguen atribuïdes les 
competències en matèria educativa, o per institucions sense ànim de lucre que hagen sigut homologats 
o reconeguts per les administracions esmentades, així com convocats per les universitats.

3.2.1.1. Cursos de formació 
duració no inferior a 30 hores 
duració no inferior a 100 hores

 
0,100 
0,200

3.2.1.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris. (Només es pot obtindre puntua-
ció en un dels subapartats per cada curs escolar).

– Per cada curs escolar en què s’acredite la participació en grups de treball, projec-
tes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en 
centres.

0,2000 punts

– Per cada curs escolar en què s’acredite la coordinació en grups de treball, projec-
tes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en 
centres.

0,2000 punts

– Per cada curs escolar en què acredite la participació en seminaris i activitats anàlo-
gues amb una duració global no inferior a 30 hores.

0,2000 punts

3.2.2. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes 
educatius i seminaris relacionats amb les noves tecnologies aplicades a l’educació (Fins a un màxim 
0,2500 punts) (Són acumulables els cursos no inferiors a 20 hores que complisquen els requisits que 
s’especifiquen en aquest subapartat.)

3.2.2.1. Cursos de formació

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb les 
noves tecnologies aplicades a l’educació, convocats per l’òrgan o autoritat competent 
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, del Ministeri o de les conselleries que 
tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o activitats incloses en el 
pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb les admi-
nistracions educatives, o les universitats, o activitats reconegudes per l’administració 
educativa corresponent.

De manera 
sumativa, 
0,0500 punts 
per cada 10 
hores acredi-
tades

2.2. Postgrau, màster, doctorat i premis extraordinaris.

BAREM VALORACIÓ

2.2.1. Per cada certificat-diploma acreditatiu d’Estudis Avançats o la 
Suficiència Investigadora (Reial decret 822/2021, de 21 de setembre), el 
títol oficial de Màster Universitari (Reial decret 822/2021 de 28 de setem-
bre), el títol Oficial de Màster en Ense- nyaments Artístics (Reial decret 
1614/2009, de 26 d’octubre).

1,0000 punts

2.2.2. Per tindre el títol de doctor. 1,0000 punts

2.2.3. Per haver obtingut un premi extraordinari en el doctorat. 0,5000 punts

2.3. Altres titulacions universitàries

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial, en cas que no s’hagen al·legat com a 
requisit, tenint en compte que no es consideren com a títols diferents les diferents especialitats o 
mencions que s’assenten en la mateixa titulació.

2.3.1. Titulacions de primer cicle:

Pels estudis corresponents a una diplomatura, una enginyeria tècnica, una 
arquitectura tècnica o títols declarats legalment equivalents i pels estudis 
corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, una arquitectura o una 
enginyeria.

1,0000 punts

2.3.2. Titulacions de segon cicle:

Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, 
arquitectures, graus o títols declarats legalment equivalents.

1,0000 punts

2.4. Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la Formació Professional Inicial

2.4.1. Per cada títol professional de Música o Dansa. 0,5000 punts

2.4.2. Per cada certificat de nivell intermedi B2 o equivalent d’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 Professi- onal. 0,2000 punts

2.4.5. Per cada títol de tècnic esportiu superior 0,2000 punts

2. Formació acadèmica (Fins a un màxim de 5,0000 punts)

BAREM VALORACIÓ

2.1. Expedient 
acadèmic del 
títol al·legat

(Fins a un 
màxim 
d’1,5000 
punts)

Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4 Puntuació

De 5,00 a 5,99 D’1,000 a 1,499 0,1000 punts

De 6 a 6,99 D’1,500 a 1,999 0,3000 punts

De 7,00 a 7,99 De 2,000 a 2,499 0,5000 punts

De 8,00 a 8,99 De 2,500 a 2,999 1,0000 punts

De 9,00 a 10 De 3,000 a 4,000 1,5000 punts



OPOSICIONS
COS DE MESTRES 2022

Aquesta guia és únicament orientativa i mai substituirà la normativa a la qual fa referència
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o etapa educativa de l’impartit pel cos a què s’opta, en 
altres cen- tres (màxim: 1,250 punts)

Per cada any: 0,250 punts 
Per cada mes: 0,0208 punts

3. Altres mèrits (Fins a un màxim de 2,0000 punts)

BAREM VALORACIÓ

3.1. Coneixement dels idiomes
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tades

2.2. Postgrau, màster, doctorat i premis extraordinaris.
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2.2.1. Per cada certificat-diploma acreditatiu d’Estudis Avançats o la 
Suficiència Investigadora (Reial decret 822/2021, de 21 de setembre), el 
títol oficial de Màster Universitari (Reial decret 822/2021 de 28 de setem-
bre), el títol Oficial de Màster en Ense- nyaments Artístics (Reial decret 
1614/2009, de 26 d’octubre).

1,0000 punts

2.2.2. Per tindre el títol de doctor. 1,0000 punts

2.2.3. Per haver obtingut un premi extraordinari en el doctorat. 0,5000 punts

2.3. Altres titulacions universitàries

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial, en cas que no s’hagen al·legat com a 
requisit, tenint en compte que no es consideren com a títols diferents les diferents especialitats o 
mencions que s’assenten en la mateixa titulació.

2.3.1. Titulacions de primer cicle:

Pels estudis corresponents a una diplomatura, una enginyeria tècnica, una 
arquitectura tècnica o títols declarats legalment equivalents i pels estudis 
corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, una arquitectura o una 
enginyeria.

1,0000 punts

2.3.2. Titulacions de segon cicle:

Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, 
arquitectures, graus o títols declarats legalment equivalents.

1,0000 punts

2.4. Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la Formació Professional Inicial

2.4.1. Per cada títol professional de Música o Dansa. 0,5000 punts

2.4.2. Per cada certificat de nivell intermedi B2 o equivalent d’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 Professi- onal. 0,2000 punts

2.4.5. Per cada títol de tècnic esportiu superior 0,2000 punts

2. Formació acadèmica (Fins a un màxim de 5,0000 punts)
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2.1. Expedient 
acadèmic del 
títol al·legat

(Fins a un 
màxim 
d’1,5000 
punts)

Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4 Puntuació

De 5,00 a 5,99 D’1,000 a 1,499 0,1000 punts

De 6 a 6,99 D’1,500 a 1,999 0,3000 punts

De 7,00 a 7,99 De 2,000 a 2,499 0,5000 punts

De 8,00 a 8,99 De 2,500 a 2,999 1,0000 punts

De 9,00 a 10 De 3,000 a 4,000 1,5000 punts
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3.2.2.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris.

– Per cada curs escolar en què s’acredite la partici-
pació en grups de treball, projectes d’investigació i 
innovació educativa, plans de millora o projectes de 
formació en centres.

0,2000 
punts

Un certificat d’aquests expedit per 
l’òrgan o l’autoritat competent de 
la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, del ministeri o de les conse- 
lleries que tinguen atribuïdes les 
competències en matèria educativa, 
o de les institucions sense ànim 
de lucre que hagen homologat 
o reconegut les administracions 
esmentades, així com de les univer-
sitats, en què conste expressament 
el nombre d’hores de duració del 
curs, i, si és el cas, la col- laboració o 
el reconeixement de l’administració 
educativa; si no s’aporta aquest 
certificat, no s’obté puntuació per 
aquest apartat.

– Per cada curs escolar en què s’acredite la coordi-
nació en grups de treball, projectes d’investigació i 
innovació educativa, plans de millora o projectes de 
formació en centres.

0,2000 
punts

– Per cada curs escolar en què acredite la partici-
pació en semi- naris i activitats anàlogues amb una 
duració global no inferior a 30 hores.

0,2000 
punts

Notes a l’apartat 3.2.2.2: En aquest apartat només es pot obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.

3.2.3. Cursos impartits 
Per participar en qualitat de ponent/professor o per dirigir, coordinar 
o tutelar cursos de formació permanent, relacionats amb l’especialitat 
a la qual s’opta o amb l’organització esco- lar, les noves tecnologies 
aplicades a l’educació i la didàctica, psicopedagogia o sociologia de 
l’educació, o l’ensenyament en valencià, i convocats per les adminis-
tracions educatives o per les universitats públiques o privades.

0,2500 
punts per 
cada 10 ho-
res de curs 
impartit.

L’original o una fotocòpia com-
pulsada del certificat expedit per 
l’entitat organitzadora d’aquests en 
què conste expressament el nombre 
d’hores de duració del curs.

Notes a l’apartat 3.2.3: A aquest efecte se sumen les hores de tots els cursos, i no es puntua la resta del nombre 
d’hores inferiors a 10 hores. Quan els cursos estiguen expressats en crèdits, s’entendrà que cada crèdit equival a 
10 hores.

3.3. Publicacions, participació en projectes educatius, premis i mèrits artístics (Fins a un màxim 
d’1,5000 punts)
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3.3.1. Per publicacions de caràcter didàctic, artístic o 
científic sobre les disciplines objecte de la convo-
catòria relacionades amb l’organització del centre o 
amb les tecnologies aplicades a l’educació, la didàc-
tica, la psicopedagogia i la sociologia de l’educació, 
la investigació, la creació artística, temes transver- 
sals, salut laboral i prevenció de riscos laborals.

a) Llibres en diferents formats: 
Autor (0,3000) 
Coautor (0,1500) 
3 autors (0,1000) 
4 autors (0,0800) 
5 autors (0,0600) 
6 autors o més (0,0500)

b) Revistes en diferents formats: 
Autor (0,0700) 
Coautor (0,0600) 
3 o més autors (0,0500)

c) Altres publicacions, actes de congres-
sos, jornades i seminaris: 
Ponència individual (0,0700) 
Ponència conjunta (0,0500)

d) Ser membre de comités de redacció i 
equips editorials (0,0500).

3.3.2. Per la participació en projectes relacionats 
amb l’actualit- zació científica de l’especialitat 
a què s’opta, didàctica en gene- ral, o projectes 
d’investigació finançats per organismes públics.

0,1000/projecte

3.3.3. Per la participació com a docent en programes 
de mobi- litat a la Unió Europea.

0,1000/staff mobility for training 
0,5000/staff mobility for teaching

3.3.4. Per la participació com a membre de comités 
científics en congressos, jornades o semblants.

0,1000/projecte

3.3.5. Per la participació com a tutor o avaluador de 
tesi doctoral.

0,1000/tesi

3.3.6. Per la participació com a tutor o avaluador de 
treballs final de màster.

0,0500 /treball

3.4. Exclusivament per a l’especialitat d’Educació Física

– Per figurar o haver figurat en la Llista d’esportistes d’alt nivell segons 
el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, o en la d’es- portistes d’elit 
de la Comunitat Valenciana de nivell A segons la Llei 2/2011, de 22 de 
març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat 
Valenciana, o per complir les condicions que s’estableixen en la 
disposició transitòria del Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell 
de la Generalitat Valenciana sobre els esportistes d’elit de la Comunitat 
Valenciana.

1,0000 punts




