
guia per a
mestres en 
pràctiques

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

TERMINIS
Actuació Responsable Termini

Designació de la persona 
tutora

Direcció del 
centre

Fins al 30 
d’octubre de 
2022

Presentació de l’informe 
final

Persona
candidata

De l’1 al 14 
de abril de 
2023

Avaluació de la persona 
funcionària en pràctiques

Persona
tutora i 
director/a 

De l’1 al 14 
de abril de 
2023

Avaluació de la funció 
docent i autoavaluació de 
de la persona candidata

Inspecció 
d’Educació

Fins al 28 
d’abril de 
2023

Avaluació de les perso-
nes candidates i remissió 
de l’expedient a la Direc-
ció General de Personal 
Docent  

Comissió
avaluadora

Fins al 19 
de maig de 
2023

 I DESPRÉS QUÈ?
– S’aprovarà l’expedient del concurs oposició, 
es publicarà al DOGV i s’elevarà al Ministeri.
– Participació en el concurs de trasllats:
  · Obtens la definitiva.
  · Obtens la provisional.
– Inici de curs.
– Nomenament al BOE.

1. Si obtens la definitiva: t’incorpores al centre com defi-
nitiu a 1 de setembre de 2023.

2. Si te quedes com provisional participaràs a les adjudi-
cacions d’inici de curs de juliol de 2023.

3. Al llarg del primer trimestre del curs 2023-24 se publi-
carà al DOGV les persones que han superat la fase de 
pràctiques i que s’els proposa per ser nomenades com 
Funcionàries de Carrera. Aquesta s’enviarà al Ministeri 
d’Educació.

4. El nomenament com a FC es farà efectiva al BOE al 
primer trimestre de 2024.
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RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2022, de la Direcció Ge-
neral de Personal Docent, per la qual es regula la fase de 
pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari 
en pràctiques derivada del procediment selectiu a cossos 
docents convocats per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre, 
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

    DURADA

Quan dura la fase de pràctiques?
– Un curs acadèmic, amb duració a efectes d’avaluació: 
– màxima de 6 mesos.
– mínima de 3 mesos. 

En quins casos es redueix la durada?
– Naixement, adopció o acolliment de fill o filla.
– Risc d’embaràs.
– Accident laboral.
– Malaltia greu.

Es pot ampliar?
– Si a dia 31 de març de 2023 no has prestat els 6 mesos 
(o els 3 en els casos especials), pots completar el perío-
de fins el 30 de juny. 
IMPORTANT: hauràs de sol·licitar-ho per OVIDOC abans 
del 31 de març.

I ajornar?
– Si amb l’ampliació no és suficient, hauràs de sol·licitar-
ho per OVIDOC abans del 30 d’abril de 2023.

        ACTIVITATS

Quines activitats has de fer?
1. FORMACIÓ:
– Inscripció d’ofici.
– Es pot sol·licitar fer el curs en altres dos CEFIRE.
– No hi haurà cap certificat de participació.

a) Curs semipresencial de 30 hores. 
b) Mòdul de prevenció de riscos laborals a distància de 15 
hores.

2. INFORME D’AUTOAVALUACIÓ 
– De l’1 al 15 d’abril
– A través d’OVIDOC.
– Annex IV.

 + Assistir, almenys, a 3 sessions de classe completes 
impartides pel tutor o la tutora.

 TUTORS I TUTORES
Quines son les teues funcions?
– Valorar l’aptitud per a la docència del funcionariat en 

pràctiques.
– Avaluar les seues capacitats didàctiques.

Què més has de fer?
– Assistir a dues sessions mensuals impartides pel com-
pany o la companya en pràctiques.
– Elaborar un informe de l’1 al 15 d’abril a través d’OVIDOC: 
Annex I.

Com es reconeixerà la teua tasca?
– Conselleria integrarà en el teu registre de formació per-
manent la certificació.

 EQUIPS DIRECTIUS
Quines son les teues funcions?
– Assessorar i informar als companys i les 
companyes en pràctiques.
– Realitzar una reunió amb tots els aspirants 

abans del 31 d’octubre.
– Elaborar un informe valorant el treball de la persona 
aspirant: 
 – Annex II
 – A través d’OVICE.

 AVALUACIÓ
Qui fa l’avaluació?
– La comissió qualificadora, que tindrà en compte:

1. Aspirant:
Activitats formatives.
Informe d’autoavaluació (Annex IV)

2. Tutor o tutora: 
Informe (Annex I) a través d’OVIDOC

3. Direcció del centre:
Informe (Annex II) a través d’OVICE

4. Inspecció:
Informe (Annex III)

– La comissió qualificadora s’expressarà en termes 
“apta” o “no apta”

COM ACONSEGUIR LA QUALIFICACIÓ 
D’APTA?
– Complir tots els requisits
– Ser favorables almenys dos d’aquests tres informes:
   · Direcció del centre
   · Tutor o tutora
   · Inspecció

PRÀCTIQUES
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 I DESPRÉS QUÈ?
– S’aprovarà l’expedient del concurs oposició, 
es publicarà al DOGV i s’elevarà al Ministeri.
– Participació en el concurs de trasllats:
  · Obtens la definitiva.
  · Obtens la provisional.
– Inici de curs.
– Nomenament al BOE.

1. Si obtens la definitiva: t’incorpores al centre com a 
definitiu a 1 de setembre de 2023.

2. Si te quedes com provisional participaràs a les adjudi-
cacions d’inici de curs de juliol de 2023.

3. Al llarg del primer trimestre del curs 2023-24 es publi-
caràn al DOGV les persones que han superat la fase de 
pràctiques i que se’ls proposa per ser nomenades com 
a Funcionàries de Carrera. Aquesta s’enviarà al Minis-
teri d’Educació.

4. El nomenament com a FC es farà efectiva al BOE el 
primer trimestre de 2024.
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https://recuperemelfutur.org/wp-content/uploads/2022/10/Guia-concurs-trasllats-22-23.pdf
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