CONCURS DE TRASLLATS DOCENTS 2021-2022
1. ANTIGUITAT (NO HI HA LÍMIT DE PUNTS. (L'ADMINISTRACIÓ HO COMPUTA)
1.1 Antiguitat al centre
1.1.1 Permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera definitiu al centre:
Per 1° i 2° any: 2 punts per any. 0,1666 mes
Pel 3° any: 4 punts per any. 0,3333 mes
Pel 4° i següents: 6 punts per any. 0,5000 mes
1.1.2 Per cada any com a funcionari de carrera en situació de provisionalitat: 2 punts per any. 0,1666 mes
Els qui participen voluntàriament des del primer destí definitiu afegiran a l'apartat 1.1.1 la puntuació d'aquest subapartat.
1.1.3 Per cada any com a funcionari de carrera en lloc d'especial dificultat: 2 punts any. 0,1666 mes
S'afegirà la puntuació d'aquest apartat quan s'ocupe efectivament la plaça des de la qual es concursa.
1.2 Antiguitat al cos.
1.2.1 Per cada any de servei actiu com a funcionari de carrera: 2 punts per any. 0,1666 mes
1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a personal f.de carrera en altres cossos docents als quals es refereix la L.O.E.
del mateix o superior subgrup: 1,5 punts per any. 0,125 mes
1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a personal f. de carrera en altres cossos docents als quals es refereix la L.O.E.
de subgrup inferior: 0,75 punts per any. 0,0625 mes

2. PERTINENÇA Al COSSOS DE CATEDRÀTICS: 5 PUNTS.
3. MÈRITS ACADÈMICS (MÀXIM 10 PUNTS)
3.1 Doctorat, postgraus i premis extraordinaris.
3.1.1. Per posseir el títol de Doctor: 5 punts
3.1.2. Pel títol universitari oficial de Màster diferent al d'accés (almenys 60 crèdits): 3 punts
3.1.3. Pel títol de suficiència investigadora, certificat-diploma d'estudis avançats: 2 punts
Aquest subapartat només es valora si no s'ha al·legat el títol de doctor
3.1.4. Per premi extraordinari en el doctorat, llicenciatura, grau, m. honorífica conservatori sup: 1 punt
3.2 Altres titulacions universitàries
3.2.1. Titulacions de Grau. Pel títol universitari oficial de Grau: 5 punts
3.2.2. Titulacions de primer cicle. Per altres diplomatures, i. tècniques, a. tècniques o equivalents: 3 punts
3.2.3. Titulacions de segon cicle. Per estudis de 2° cicle de licen, ing, arq o equivalents: 3 punts
3.3. Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional específica
Escoles Oficials d'Idiomes, Conservatoris de Música i Dansa i Escoles d'art
a) Per cada Certificat de nivell C2 del Consell d'Europa: 4 punts
b) Per cada Certificat de nivell C1 del Consell d'Europa: 3 punts
c) Per cada Certificat de nivell B2 del Consell d'Europa: 2 punts
d) Per cada Certificat de nivell B1 del Consell d'Europa: 1 punts
e) Per cada títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de Formació Professional: 2 punts
f) Per cada títol Professional de Música o Dansa: 1,5 punts

4. ACOMPLIMENT DE CÀRRECS DIRECTIUS I ALTRES FUNCIONS (MÀXIM 20 PUNTS)
4.1 Director/a de centres públics: 4 punts any / 0,3333 mes
4.2 Vicedirector, subdirector, cap d'estudis, secretari i assimilats: 2,5 punts any / 0,2083 mes
4.3 Altres funcions docents: coordinació, jef. Dep, funció tutorial i figures anàlogues: 1 p. any / 0,0833 mes (Máx 5 punts)

5. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (MÀXIM 10 PUNTS)
5.1 Activitats de formació superades (0.1 punts per cada 10 hores). Màxim 6 punts. (1 crèdit = 10 hores)
5.2 Activitats de formació impartides (0.1 punts per cada 3 hores). Màxim 3 punts. (1 crèdit = 10 hores)
5.3 Especialitats del cos diferents a la d'ingrés, adquirides per oposició: 1 punt

6. ALTRES MÈRITS (MÀXIM 15 PUNTS)
6.1. Publicacions (màxim 8 punts)
a) Llibres. Autor (Fins a 1,0000 punt), Coautor (Fins a 0,5000 punt) , 3 autors (Fins a 0.4000 punt ), 4 autors (Fins a 0.3000
punt), 5 autors (Fins a 0.2000 punt) , Més de 5 autors (Fins a 0.1000 punt)
b) Revistes: Autor (Fins a 0,2000 punts), Coautor (Fins a 0,1000 punts), 3 o més autors (Fins a 0,0500 punts).
c) Materials curriculars: 1 autor (Fins a 0,3000 punts)¸2 autors (Fins a 0,1500 punts), 2 autors (Fins a 0,100 punts)
d) Acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell C1 o superior del Marc europeu comú de
referència per a les Llengües o Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera que acredite
una competència lingüística, almenys, d’un nivell B2 del MECRL: 4 punts)
6.2 Premis autonòmics, nacionals o internacionals convocats pel MEC o AA EE AA: fins a 2,5 punts
6.3 Mèrits artístics i literaris: fins a 2,5 punts
6.4 Per cada any de serveis en Ad. educativa de nivell de compl. de destí igual o superior: 1,5 punts. 0,12 mes
6.5 Per cada convocatòria LOE com a membre de tribunals d'oposicions: 0,5 punts
6.7 Per cada any de tutorització de pràctiques de Màster o grau: 0,10 punts
6.7 Títol de Mestre de Valencià y Certificat nivell C2 de la JQCV: MÀXIM 5 PUNTS.
 Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià : 2 punts.
 Diploma Mestre de Valencià: 5 punts.
Certificat de nivell C2 de Coneixements de Valencià: 5 punts.

