La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
INFORMA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Projecte d'Ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport pel qual
es regula la competència lingüística necessària per a l’accés als llocs de treball
docents
L’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o
avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal
web de l'Administració competent, en què es demane l'opinió de les persones i de les
organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.
L'objecte de la futura norma és regular la competència lingüística mínima necessària per a l'accés
als llocs de treball docent i la competència lingüística mínima exigida per a poder vehicular les
assignatures no lingüístiques en valencià o en llengües estrangeres, en les diferents etapes de
l'ensenyament públic no universitari.
Les aportacions i opinions al projecte de norma poden remetre's, en el termini de 5 dies naturals,
fins al dia 19 d'octubre inclòs, a l'adreça de correu electrònic acreditacio_dgplgm@gva.es.

• Racionalització de les exigències per a l’accés a la funció pública

docent.
Problemes que es pretén • Actualització de la normativa, d’acord amb la formació suficient que
solucionar amb la norma
les persones que volen dedicar-se a la funció pública docent
nova
acrediten en presentar-se a les proves d’accés.
• Simplificar, objectivar i evitar un tractament discriminatori a les
persones que volen accedir als llocs de treball docent.
L'entrada en vigor de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat,
Necessitat i oportunitat de
per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu
la norma
valencià, demana simplificar el procediment d'accés.
Objectius de la norma

La finalitat última d’aquesta ordre és poder garantir que l’alumnat de
la Comunitat Valenciana reba l’ensenyament per part d’un professorat
amb la competència lingüística suficient.

a) Continuar com fins ara, és a dir, exigir una titulació a banda de la
formació rebuda per la persona que vol dedicar-se a la funció
Possibles solucions,
pública docent. Amb la càrrega econòmica extra que això
alternatives reguladores i
suposava per a les persones que volien optar a la funció pública.
no reguladores
b) Augmentar la càrrega d’exigència a les persones que volen
dedicar-se a la funció pública docent.

