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PLACES CONVOCADESPLACES CONVOCADES



CALENDARI
    Publicació de la convocatòria al DOGV: 11 de gener de 2022

Correcció d'errades: 27 de gener de 2022

    Termini d'inscripció: del 12 de gener al 31 de gener de 2022

(ambdós inclosos)

    Part A de la primera prova (tema): 11 de juny de 2022

    Presentació telemàtica de la programació didàctica: des de

l'endemà de la publicació de les llistes definitives d'admeses i

excloses fins al 22 de juny de 2022

https://ceice.gva.es/documents/162909733/175279485/Calendario+Maestros.pdf/eecc1e81-33f1-4014-93f1-c8a6c5e1e7e1
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/11/pdf/2021_13142.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/27/pdf/2022_577.pdf


TEMA I SUPÒSIT
PRÀCTC

Part A: Desenvolupament
d'un tema a triar:

<25 temes: triar entre 2
25-50: a triar entre 3
>50: a triar entre 4

Part B: prova pràctica de
"formació científica i domini

d'habilitats tècniques"

PROGRAMACIÓ
DIDÀCTICA I UNITAT

DIDÀCTICA
- Document i defensa

general de la programació
(entre 10 i 15 UDs)

- Defensa d'una unitat
didàctica, a triar entre 3 a

l'atzar

FASES DEL PROCÉSFASES DEL PROCÉS

CONCURS DE MÈRITS
- Presentació dels mèrits

(perfeccionats fins al 10 de
juny de 2022) per obtindre
punts en la fase de concurs

(experiència, estudis,
llengües...)

Fase d'oposició (2/3)

Fase de concurs (1/3)

PROVes DE LLENGÜES O CONVALIDACIÓ

Per passar a la fase de
concurs, cal aprovar amb

un 5 la fase d'oposició

*Qui no tinga el C1, dispose de la Capacitació i suspenga la prova, podrà
presentar-la com a requisit. Mira ací els certificats reconeguts (Annex II).

Puntuació global:
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjd64_I6dH1AhUQCuwKHWCaC6UQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fdogv.gva.es%2Fdatos%2F2017%2F03%2F06%2Fpdf%2F2017_1799.pdf&usg=AOvVaw3LB5jiDH0lkjgKWxTQq9UN
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prova de llengües

Les persones que hagen cursat a l'Estat espanyol estudis
conduents a titulacions oficials estan exemptes de la
prova de castellà.
Les persones que tinguen un títol que acredite el
coneixement de C1 de valencià també n'estan
exemptes. És importat tindre en compte els certificats
reconeguts a l'Annex II. És important presentar el títol de
menys  nivell per després poder presentar-ne un de
superior als mèrits.
Si una persona sense el C1 té la Capacitació i suspén la
prova, podrà presentar-la com a requisit.

Cal acreditar el coneixement de la valencià i castellà.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjd64_I6dH1AhUQCuwKHWCaC6UQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fdogv.gva.es%2Fdatos%2F2017%2F03%2F06%2Fpdf%2F2017_1799.pdf&usg=AOvVaw3LB5jiDH0lkjgKWxTQq9UN
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desenv. d'un tema

D'àmbit estatal: 25 temes que detalla l'Orden ECI/592/2007 de 12
de marzo (BOE del 15).
D'àmbit valencià: 4 temes sobre plurilingüisme i didàctica de les
llengües, indicat a l'Annex V de la convocatòria (pàg. 60).

El desenvolupament del tema no es llig davant del tribunal.

Cal desenvolupar per escrit un tema d'entre tres temes (2, 3 o 4
segons el nombre de temes) trets a l'atzar pel tribunal.
Disposen de 2 hores per realitzar aquesta prova.
Hi ha 29 temes en total per a l'especialitat 128 (Ed. Primària):

És important destacar que no hi ha un temari oficial, sinó que cal
desenvolupar totes les parts de què consta el títol de cada tema,
atenent a la normativa vigent i a les investigacions i referències
bibliogràfiques de l'àmbit educatiu.

1a prova.
Part A

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5478
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prova pràctica

Cal elaborar un disseny de model didàctic concret a partir de
l'anàlisi de la situació escolar contextualitzada presentada pel
tribunal.
Disposen d'un màxim de 4 hores per resoldre la prova.
En el disseny cal plantejar una intervenció raonada i fonamentada
que permeta comprovar els coneixements científics, així com
l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessaries per a
l'exercici docent en l'etapa de Primària.
Es valorarà la perspectiva didàctica, organitzativa i
professional de la intervenció proposada, així com les
estratègies educatives i la seua implicació en el currículum
de Primària.
Les proves pràctiques de les diferents especialitats estan
regulades per l'Annex IV de la convocatòria.

1a prova.
Part B



Ha de fer referència al currículum i normativa vigent del curs escolar actual al País
Valencià d'una o diverses àrees, matèries o assignatures relacionades amb l'especialitat
per la qual es participa. Cal fer-la d'un any acadèmic i un nivell educatiu o curs a
escollir per la persona candidata.
Per a l'especialitat d'Anglés, caldrà redactar-la en aquesta llengua.
Ha d'especificar, com a mínim: introducció, objectius d'etapa vinculats amb l'àrea,
competències, continguts, unitats didàctiques, metodologia i orientacions didàctiques,
avaluació de l'alumnat, mesures de resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat NESE
o que requerisca actuacions per compensació de les desigualtats, elements transversals i
avaluació de la pràctica docent i indicadors d'èxit. Mirar pàgs. 51-52.
Ha de tindre un màxim de 60 pàgines (DIN A4, sense comptar portada, índex ni
annexos). S'admeten annexos fins a un màxim de 15 pàgines.
Cal que el document estiga escrit en Arial, tamany 12 a doble espai (per a les taules i
gràfics, l'interlineat pot ser simple) sense comprimir (no es permeten les "Narrow").
Ha d'incloure una portada que especifique les dades d'identificació i especialitat.
S'ha de presentar telemàticament en un únic document en PDF no superior a 20Mb.
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programació didàctica

Per una part es presentarà telemàticament (fins al 22 de juny) el document i
per una altra caldrà defensar-la en acte públic al tribunal.

La defensa dependrà de quan et convoque el  teu tribunal 

2a prova.
Part A
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UNITAT DIDÀCTICA

Concretar: objectius d'aprenentatge, continguts, activitats
d'ensenyament-aprenentatge i els procediments
d'avaluació.
Com a mínim, dins de l'apartat Unitats didàctiques de la
programació:

Organització de les UDs (objectius, continguts, criteris
d'avaluació, recursos didàctics i activitats d'avaluació i
de reforç i ampliació)
Distribució temporal de les UDs

Caldrà planificar i programar entre 10 i 15 unitats
didàctiques. Aquestes unitats formen part de la programació
didàctica i, per tant, han de constar numerades en aquest
document.
Segons la normativa, cal:

La defensa dependrà de quan et convoque el teu tribunal

2a prova.
Part B



defensa de la programació i unitat didàctica

30 minuts: defensa de la programació didàctica.
A continuació: defensa de la UD (a triar entre 3 a l'atzar).
En acabar: qüestions per part del tribunal.

Hi haurà un màxim d'1 hora per defensar tant la programació
didàctica com la unitat didàctica.

El temps de preparació de l'exposició i defensa de la UD (més
coneguda com la tancada) serà d'una hora i es podrà utilitzar una
còpia de la programació, un guió (un foli, dues cares) i el material
auxiliar que es considere oportú.
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concurs de mèrits
Només les persones que hagen aprovat la fase d'oposició 

Cal acreditar els mèrits perfeccionats (obtinguts) per la
persona aspirant fins al dia d'abans d'inici de la part A de
la primera prova (10 de juny de 2022).
Es presentaran al tribunal, segons el model de l'Annex II
de la convocatòria, el següent dia hàbil al de la publicació
de la qualificació final de la fase d'oposició, tal com
establisca cada tribunal.
Les persones aspirants no poden aconseguir més de 10
punts per a la valoració dels seus mèrits.

Experiència docent prèvia (màxim 5 punts)
Formació acadèmica (màxim 5 punts)
Altres mèrits (màxim 2 punts)

Es valoren tres apartats:
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concurs de mèrits
Només les persones que hagen aprovat la fase d'oposició 

Experiència docent prèvia (màxim 5 punts)
Temps treballat (diferent en funció de si és el mateix cos,
centres depenents de Conselleria, etc.)

Formació acadèmica (màxim 5 punts)
Expedient acadèmic de la titulació
Postgraus, doctorat i premis extraordinaris
Altres titulacions universitàries
Titulacions d'ensenyaments de règim especial (música o dansa,
certificats d'idiomes EOI) o i de FP

Altres mèrits (màxim 2 punts)
Domini de llengües (a partir del B2). Diploma de Mestre en
Valencià i Capacitació.
Cursos de formació  (rebuda i impartida)
Publicacions, participació en grups de treball i projectes
educatius

Es valoren tres apartats:
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i si aprove...?

Si no has aprovat o no has obtingut plaça: accés a la
borsa de treball docent i possible comptabilització
de la nota de la fase d'oposició en futures
convocatòries.
Si has aprovat i has aconseguit plaça, la Direcció
General de Personal Docent et nomenarà com a
personal funcionari en pràctiques. Durant el període
de pràctiques tindràs una tutorització per part d'una
persona funcionària de carrera i una comissió
d'avaluació valorarà la teua aptitud.

I després d'això... què?
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iu Cal recordar que el Ministeri d'Educació està preparant una modificació del RD

276/2007 que regula l'ingrés a la funció pública per ajustar-lo a l'Icetazo. Com

que Conselleria ha publicat la convocatòria abans de la publicació al BOE

d'aquestes modificacions, es basa, en principi, en la normativa vigent fins ara.

ORDRE 45/2021 de 28 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i

Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu per a l'ingrés en el cos

de mestres i un procediment per a l'adquisició de noves especialitats per

personal funcionari del mateix cos. [2021/13142]

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria

d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu

d'ingrés en el cos de Mestres i un procediment per a l'adquisició de noves

especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2022/577]

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-mestres-ingres-i-noves-especialitats/-/asset_publisher/vNiCnMaoRz5e/content/convocato-16?redirect=https%3A%2F%2Fceice.gva.es%2Fca%2Fweb%2Frrhh-educacion%2F2022-cos-de-mestres-ingres-i-noves-especialitats%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_vNiCnMaoRz5e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-mestres-ingres-i-noves-especialitats/-/asset_publisher/vNiCnMaoRz5e/content/convocato-16?redirect=https%3A%2F%2Fceice.gva.es%2Fca%2Fweb%2Frrhh-educacion%2F2022-cos-de-mestres-ingres-i-noves-especialitats%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_vNiCnMaoRz5e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/normativa/
https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2022-cos-de-mestres-ingres-i-noves-especialitats/-/asset_publisher/vNiCnMaoRz5e/content/convocato-16?redirect=https%3A%2F%2Fceice.gva.es%2Fca%2Fweb%2Frrhh-educacion%2F2022-cos-de-mestres-ingres-i-noves-especialitats%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_vNiCnMaoRz5e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/11/pdf/2021_13142.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/27/pdf/2022_577.pdf

