
 

 

ACLARACIONS BORSA ÚNICA EN EL COS DE 

MESTRES 

 LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ RECUPERA LA LLISTA ÚNICA EN LES BORSES DE TREBALL 
DEL COS DE MESTRES.  

 

                     COM S’ORDENARÀ LA NOVA LLISTA 

 Per configurar-la tècnicament, cal agafar els llistats anteriors al canvi de 

desembre de 2012 (com a base, s’han utilitzat els del curs 2010/2011) i 
afegir a continuació a les persones que han treballat amb posterioritat. 

Aquesta incorporació pot ser o bé per borsa extraordinària, o bé per 
oposicions.  

Segons l’acord, aquestes incorporacions s’han d’ordenar tenint en compte 
l’any en que es convocaren les borses extraordinàries o les oposicions, i 

dins de cada any, quin és l’ordre que cada persona tenia: 

- si és per oposició, cal tindre en compte la nota obtinguda  

- si és per borsa extraordinària cal tindre en compte la puntuació 

obtinguda. 

 De cara a la incorporació, el que compta és l’ordre que tenim dins de 

l’oposició o la borsa extraordinària, i no el dia exacte en què vam 
començar a treballar perquè els serveis prestats durant un curs es bolquen 

en el sistema en el mes de juny, perquè estiguen a punt per les 
adjudicacions de juliol.  

Posem un exemple senzill: fruit de les oposicions de 2012 entren en borsa 
Mireia i Ximo. Mireia té més nota que Ximo. En octubre de 2012 Ximo 

agafa una plaça a temps parcial, però Mireia no treballa fins març de 2013. 
A l’hora d’incorporar-los a la borsa a final del curs 2012/13, Mireia estarà 

per davant de Ximo ja que en el procediment pel qual ella entra en borsa 
està per davant d’ell. 

 Posteriorment a les persones que tenen serveis prestats, s’ordenaran les 
persones sense serveis, amb ordre descendent. És a dir: les persones que 

s’han presentat a les últimes oposicions són les primeres de la llista. En el 
moment en què presten serveis, passaran a tindre una ordenació fixa, que 

no dependrà del fet de presentar-se a les oposicions de nou. Així es 

configurarà una única llista, en la que cada persona tindrà un únic número 



 

 

i, per tant, ocuparà un únic lloc, amb totes les especialitats del cos de 

mestres de què dispose.  

Per exemple, una persona amb serveis al llistat de juliol de 2012 que tenia 

només primària i que es presentà a la borsa extraordinària d’anglès amb 
posterioritat, hauria de tindre només el número de primària, però les dos 

especialitats. L’ordre a la llista única el determinarà l’especialitat per la 

que va treballar en primer lloc, en aquest cas, Primària.  

 

TINC CENTENARS DE PERSONES PER DAVANT. QUE HA 

PASSAT?  

És molt possible que amb el canvi a la llista única el nostre número a la 
borsa canvie, ja que totes les persones del cos de mestres estarem en un 

únic llistat.  

Però hem de partir que cada persona tindrà UN ÚNIC NÚMERO, per tant, 
ocuparà UN ÚNIC LLOC a la llista amb les seues especialitats i se li 

adjudicarà UN ÚNIC lloc de treball per una ÚNICA ESPECIALITAT. La 

referència que hem de tindre no és la del número que ens donen ara, sinó 
la de les persones que tenim davant que tenen les mateixes especialitats.  

Per exemple: jo, que tinc només anglés, tinc en la llista única el número 

4321, però no totes les 4320 persones que tinc per davant tenen 

l’especialitat d’anglés. O siga, en la pràctica jo NO tinc a 4320 persones per 
davant: només tinc per davant aquelles que també tenen anglés, i no totes 

les persones que tenen l’especialitat d’anglés agafen una plaça d’anglés (ja 
que la poden agafar d’altra especialitat que tinguen). Al remat, les 

persones que formen la llista aniran distribuint-se en les diferents 
especialitats a mesura que siguen adjudicades i, per tant, la nostra posició 

dins de les diferents especialitats serà pràcticament la mateixa, ja que 

generalment es tendeix a treballar per la mateixa especialitat 
(normalment la d’origen). 

 PODRÉ ADQUIRIR NOVES ESPECIALITATS? 

 Conseqüentment, si apliquem el RD 159/2011 d’especialitats del cos de 

mestres a l’hora de configurar les càrregues lectives als centres i les places 

a cobrir, cal aplicar-lo en tota la seua extensió i permetre l’habilitació en 
noves especialitats si es compleixen els requisits establerts en l’annex de 

l’esmentat RD. 


