
CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL  EN EL COS DE MESTRES PER A
ATENDRE SUBSTITUCIONS EN CENTRES PÚBLICS DE LA COMUNITAT
DURANT EL CURS 2008/2009.

A fi de dur a terme la substitució de funcionaris del cos de mestres en centres públics
ubicats a la Comunitat i dependents de la Conselleria d’Educació es constituïx una
borsa de treball en el cos de mestres, amb les bases següents:

Especialitats

     Anglés

Termini de presentació d’instàncies

S’obri un termini de presentació  de sol·licituds, d’acord amb les instruccions de la
Direcció General de Personal d’esta Conselleria, des del dia 16 de setembre fins al
dia 30 de setembre de 2008, ambdós inclosos.

Instància

S’hi adjunta model d’instància que també es troba a disposició dels interessats en les
direccions territorials d’Educació de la Comunitat, que junt amb els mèrits al·legats
s’ha de presentar en qualsevol de les direccions territorials d’Educació.
També ho poden consultar a través d’internet: www.edu.gva.es

Requisits

− Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algún dels altres estats membres
de la Unió Europea, o cònjuge, siga quina siga la seus nacionalitat dels espanyols
i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no
estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre
que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la
dita edat dependents, o nacional d’algun estat a qual siguen aplicables els tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què
s’aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua
incorporació a l’ordenament jurídic espanyol.

− Estar en possessió o en condicions d’obtindre en el dia d’acabament del termini
de sol·licituds algun dels títols següents:
· Mestre.
· Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica.
· Mestre de Primer Ensenyament.
En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà de posseir la credencial
que justifique l’homologació o la credencial de reconeixement per a l’exercici de la



professió de mestre, en aplicació del Reial Decret 1.665/1991, de 25 d’octubre
(BOE de 22 de novembre).

− Estar en possessió de les titulacions que s’expressen en l’annex II.
− Tindre complits el díhuit anys i no excedir l’edat establida per a la jubilació.
− No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga

incompatible amb l’exercici de la docència.
− No haver sigut separat per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les

administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions
públiques.

− Estar en possessió o en condicions d’obtindre en el dia d’acabament del termini
de sol·licituds el Certificat de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià, expedit
per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Funcionament

L’acceptació i efectiva incorporació al lloc de treball que els fora oferit determinarà la
seua efectiva inclusió a la borsa de treball.

Barem

1. Haver aprovat en la mateixa especialitat en procediments selectius convocats en
virtut dels Reials Decrets 850/1993, 334/2004 i 276/2007.

− En el cas de procediments selectius convocats en virtut del Reial Decret
850/1993:
un exercici...... 2 punts
dos exercicis... 3 punts
tres exercicis... 5 punts

− En el cas de procediments selectius convocats en virtut del Reial Decret
334/2004:
un exercici...... 3 punts
dos exercicis... 5 punts

     _   En els procediments selectius convocats en virtut del Reial Decret 276/2007:
     nota única... 5 punts

2. Expedient acadèmic en el títol al·legat.

Per este apartat es valorarà exclusivament, de la manera que s’indica a
continuació, la nota mitjana que s’obtinga de l’expedient acadèmic aportat per
l’aspirant corresponen al títol exigit amb caràcter general per a l’ingrés en el cos
de mestres.
· Des de 5,01 fins a 5,99: 0,500 punts
· Des de 6 fins a 7,50: 1,500 punts
· Des de 7,51 fins a 10: 2,000 punts



Per a l’obtenció de la nota mitjana en els casos que no figure l’expressió numèrica
concreta s’aplicaran les equivalències següents:
· Aprovat 5,000
· Bé 6,000
· Notable 7,000
· Excel·lent 9,000
· Matrícula d’honor 10,000
Si el certificat acadèmic conté alguna qualificació donada, a la vegada, en forma
literal i numèrica, haurà d’utilitzar-se per al càlcul de la mitjana l’expressió
numèrica de la dita qualificació.
Les qualificacions que no apareguen en el certificat acadèmic, ni en forma literal
ni en forma numèrica per constar com a convalidades, seran qualificades amb 5
punts.
En cap cas es tindran en compte per a la seua obtenció les qualificacions
corresponents a projectes de final de carrera, tesines o qualificacions anàlogues.

3. Titulació de valencià: Certificat de Capacitació: 1 punt; Certificat de Mestre: 2
punts.

En el cas de produir-se empats en la puntuació, es resoldran de conformitat amb els
criteris successius següents:
1. Major puntuació en l’apartat 1 del barem.
2. Major puntuació en l’apartat 2 del barem.
3. Major puntuació en l’apartat 3 del barem.
4. Orde alfabètic que s’inicia per la lletra que per a cada any es fixe en els
procediments selectius.

València, 16 de setembre de 2008 El director general de Personal: David Barelles Adsuara



ANNEX I

DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR-SE JUNT AMB LA INSTÀNCIA

Amb caràcter general:

− Fotocòpia del DNI
− Fotocòpia del títol acadèmic
− Fotocòpia de la titulació de valencià

Apartats del barem:

− Apartat 1. Certificat on conste els exercicis aprovats en l’oposició.(Que no serà
necesari quan s’aleguen oposicions en el àmbit de la Generalitat)

− Apartat 2. Certificat acadèmic.
− Apartat 3. Fotocòpia de la titulació de valencià.



ANNEX II

TITULACIONS REQUERIDES PER A LES ESPECIALITATS CONVOCADES

Anglés

· Mestre.
· Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica.
· Mestre de Primer Ensenyament.

I a més:
− Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica,

especialitat d’Anglés.
− Títol de mestre: especialitat Llengua Estrangera (troncals d’Anglés).
− Llicenciat en Filologia Anglesa o tindre superats tres cursos complets d’esta

llicenciatura.
− Certificat d’Aptitud en Anglés de l’Escola Oficial d’Idiomes.
− Diplomat en Anglés per les escoles universitàries d’Idiomes (Traductors i

Intèrprets).
− Haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la

Conselleria de Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes
amb competències plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació,
Política Social i Esport


