ANNEX I
Barem de mèrits
(Resolució de 30 de maig de 2018, DOGV núm. 8308, d’1 de juny)

1. Haver aprovat en la mateixa especialitat en procediments selectius convocats en
virtut del Reial Decret 850/93 o Reial Decret 334/2004 o Reial Decret 276/2007.
(Màxim 5 punts)
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............. 2 punts
Dos exercicis.......... 3 punts
Tres exercicis......... 5 punts
En el cas de procediments selectius convocats en virtut del Reial Decret
276/2007:
Un exercici............. 3 punts
Dos exercicis.......... 5 punts
Només es tindrà en compte un procediment selectiu.
2. Experiència docent. (Màxim 6 punts)
✔

Per cada any d'experiència docent en l'especialitat convocada del mateix nivell
o etapa educativa que l'impartit pel cos a què opta la persona aspirant, en
centres públics: 1,000 punts/any; 0,083 fraccions de mes.

✔

Per cada any d'experiència docent en una altra especialitat diferent de la
convocada del mateix nivell o etapa educativa a què opta la persona aspirant,
en centres públics: 0,500 punts/any; 0,042 fraccions de mes.

✔

Per cada any d'experiència docent en l'especialitat convocada de distint nivell
o etapa educativa que l'impartit pel cos a què opta la persona aspirant, en
centres públics: 0,500 punts/any; 0,042 fraccions de mes.

✔

Per cada any d'experiència docent en l'especialitat convocada del mateix nivell
o etapa educativa que l'impartit pel cos a què opta la persona aspirant, en
altres centres: 0,500 punts/any; 0,042 fraccions de mes.

✔

Per cada any d'experiència docent en l'especialitat convocada de distint nivell
o etapa educativa que l'impartit pel cos a què opta la persona aspirant, en
altres centres: 0,250 punts/any i 0,020 fraccions de mes.

3. Experiència laboral no docent en l'àrea de coneixement de l'especialitat
convocada: 0,500 per any. Les fraccions es valoraran a raó de 0,042 per mes. (Màxim 5
punts).

Els mèrits presentats que puguen ser susceptibles de puntuació tant en aquest apartat
com en el d’altres mèrits (punt 6 del barem) seran estimats on més beneficiosos
resulten per a la persona aspirant.
4. Mèrits acadèmics (Màxim 5 punts):
✔

Per posseir el títol de doctor,
participació en el procediment: 3.

sempre

que

no

siga

requisit

per

a

la

✔

Per posseir un títol de Màster universitari oficial o Màster en ensenyaments
artístics oficial per a l'obtenció del qual s'hagen exigit almenys 60
crèdits, sempre que no siga l'al·legat per a l’acreditació de la formació i
capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels Ensenyaments Artístics:
1,500.
No es baremaran per aquest apartat els màsters que siguen expedits per les
universitats en ús de la seua autonomia, d’acord amb la disposició onzena del
Reial Decret 1393/2007, de 20 d’octubre. Igualment, no serà objecte de
baremació quan haja sigut requisit per a l’obtenció del títol de Doctor.

✔

Pel reconeixement de suficiència investigadora, o el certificat-diploma
d'estudis avançats, sempre que no siga l’al·legat per a l’acreditació de la
formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels Ensenyaments
Artístics: 1,500.
No es baremaran per aquest apartat els certificats-diplomes acreditatius
d’estudis avançats i la suficiència investigadora quan haja sigut requisit per
a l’obtenció del títol de Doctor.

✔

Per la participació en projectes d'investigació reconeguts i homologats per
organismes oficials: 0,200.

✔

Per la participació com a docent en programes de mobilitat en la Unió Europea:
0,200/programa.

✔

Per haver obtingut un premi extraordinari en el doctorat, llicenciatura,
ensenyaments artístics superiors, grau: 0,500.

✔

Per la menció honorífica en grau superior en el cas de les titulacions
atorgades pels conservatoris superiors de música: 0,100.

✔

Altres titulacions
convocatòria:
•
•
•

diferents

de

les

exigides

per

a

concórrer

en

la

Grau, títol superior d'ensenyaments artístics o equivalent al nivell 2
del MECES: 1,500.
Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o títols declarats equivalents:
1,500.
Diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats
equivalents: 1,000.

No es valorarà per aquest apartat el títol o estudis que hagen estat necessaris
superar per a l’obtenció d’altre títol també al·legat de rang superior.

✔

Coneixements del valencià:
• Diploma de Mestre de Valencià: 1,500.
• Nivell Superior de la JQCV o Certificat Oficial en Valencià del Nivell C2
del Marc Comú Europeu de Referència: 1,500.
Quan es procedisca a valorar les certificacions assenyalades als apartats
anteriors, tan sols es considerarà la de nivell superior que presente la
persona aspirant.

✔

Titulacions en altres idiomes:
• Per cada certificació oficial de nivell C2 del Marc Comú Europeu de
Referència per a les Llengües: 1,500.
• Per cada certificació oficial de nivell C1 del Marc Comú Europeu de
Referència per a les Llengües: 1,250.
• Per cada certificació oficial de nivell B2 del Marc Comú Europeu de
Referència per a les Llengües: 1,000.
• Per cada certificació oficial de nivell B1 del Marc Comú Europeu de
Referència per a les Llengües: 0,500.
• Certificació de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera:
1,000.
Quan es procedisca a valorar les certificacions assenyalades en els apartats
anteriors, tan sols es considerarà la de nivell superior que presente la
persona aspirant. S'entendran com a certificació oficial els títols obtinguts
en les Escoles oficials d'Idiomes o qualsevol altre reconegut com equivalent
basant-se en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual
s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües
estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de
Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.

✔

Per cada títol d'ensenyaments artístics professionals: 0,500.
No es valorarà aquest mèrit quan haja sigut requisit per a l'obtenció del títol
superior acreditat per a la participació en el procediment.

✔

Per cada títol de cicle formatiu de grau superior o equivalent: 0,500.

5. Formació i perfeccionament (Màxim 3 punts):
✔

Assistència a cursos, jornades i congressos reconeguts i homologats per
organismes oficials (màxim 2 punts). A raó de 0,050 punts per cada deu hores
d'activitats de formació, relacionades amb l'especialitat i acreditades per les
Administracions Educatives o la Universitat.

✔

Impartició de cursos o
oficials (màxim 2 punts).
docent de les esmentades,
Administracions Educatives

ponències reconeguts i homologats per organismes
A raó de 0,100 punts per cada deu hores d'activitat
relacionada amb l'especialitat i acreditada per les
o la Universitat.

6. Altres mèrits (Màxim 6 punts)
✔

Premis, composicions, exposicions, interpretacions i creacions (Màxim 3 punts):
•

Premis artístics, d’investigació i/o docents de reconegut prestigi
relacionats amb l'especialitat a què s'opte, en concursos o certàmens
d'àmbit autonòmic, nacional o internacional: 0,300/premi.

•

Per composicions/coreografies/obres estrenades o publicades com a autor o
autora,
coreògraf
o
coreògrafa,
intèrpret/director
o
directora:
0,200/estrena.

•

Enregistraments, registres sonors
0,100/registre àmbit professional.

•

Concerts com a director o directora, solista, solista en l'orquestra,
agrupacions camerístiques o altres agrupacions instrumentals/vocals.
Interpretacions com a ballarí o ballarina solista, primer/a ballarí o
ballarina, ballarí destacat o ballarina destacada, actor o actriu
principal o secundari / secundària:

o

audiovisuals

amb

dipòsit

legal:

- 0,200/ participació en l’àmbit professional.
- 0,050/ participació altres àmbits.
•

Concerts
com
a
membre
d’una
orquestra
o
altres
agrupacions
instrumentals/vocals, interpretacions com a cos de ball o actor o actriu
de repartiment o de figuració:
- 0,100/ participació en l’àmbit professional.
- 0,025/ participació altres àmbits.
Per exposicions individuals o col·lectives:
- 0,100/ participació en l’àmbit professional.
- 0,025/ participació altres àmbits.

•

Per Patents nacionals o internacionals, que han de portar el nombre de
registre de la mateixa: 0,200/patent.

•

Per creacions registrades com a propietat industrial: 0,200/registre.

•

Per la participació en projectes professionals empresarials acreditats en
l'àmbit professional de les arts:
- 0,200/ participació en l’àmbit professional.
- 0,050/ participació altres àmbits.

✔
Publicacions relacionades amb l'especialitat que hauran de dur el consegüent ISBN
o equivalent i publicacions en revistes que hauran de dur el número ISSN. (Màxim 3
punts).

a) Llibres en diferents formats:

•
•
•
•
•
•

Autor o autora (0,3000)
Coautor o coautora (0,1500)
3 autors o autores (0,1000)
4 autors o autores (0,0800)
5 autors o autores (0,0600)
6 autors o autores o més (0,0500)

b) Revistes en diferents formats:

•
•
•

Autor o autora (0,0700)
Coautor o coautora (0,0600)
3 o més autors o autores (0,0500)

c) Altres publicacions, actes de congressos, jornades i seminaris:
•
•

Ponència individual (0,0700)
Ponència conjunta (0,0500)

En el cas de produir-se empats en
conformitat amb els criteris següents:

la

puntuació,

aquests

es

resoldran

de

1º.
Major puntuació en l'apartat 1 del barem.
2º
Major puntuació en l'apartat 2 del barem.
3º.
Major puntuació en l'apartat 3 del barem.
4º.
Major puntuació en l'apartat 4 del barem.
5º
Major puntuació en l'apartat 5 del barem.
6º
Major puntuació en l'apartat 6 del barem.
7º.
Orde alfabètic del primer cognom del personal aspirant empatat,
iniciant-se l'esmentat orde per la lletra resultant, de l'últim sorteig que s'haguera
celebrat per a designar la lletra d'inici dels procediments selectius en l'àmbit de
la Generalitat Valenciana.

ANNEX II
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA INSTÀNCIA
Amb caràcter obligatori:
1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de
Dades d'Identitat i Residència en la instància. A falta d'això s'aportarà
fotocòpia del DNI. (Reial Decret 522/2006, de 18 d'abril).
2. Fotocòpia compulsada dels títols requerits en la base 2 de la convocatòria, o a
falta d’això fotocòpia compulsada del dipòsit del títol i de la certificació
acadèmica.
3. Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds, del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià,
que haurà d'acreditar-se d'acord amb el que estableix l'Orde 17/2013, de 15
d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen
les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, i
en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat
Valenciana. El corresponent certificat ha d’estar registrat en el Servei
d’Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política
Lingüística i Gestió del Multilingüísme, i/o en el Servei de Formació del
Professorat.
4. Fotocòpia compulsada de la documentació que acredite la formació i la capacitat
de tutela en recerques pròpies dels ensenyaments artístics al fet que es
refereix l'article 17 del reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves
especialitats en els cossos docents, que vindrà donada pel compliment d’alguna
de les següents condicions:
•
•

•

Estar en possessió del Títol de Doctor.
Estar en possessió d’un títol universitari oficial de màster per a
l'obtenció del qual s'hagen exigit, almenys, 60 crèdits ECTS, o 300 hores
per a màsters de plans d'estudis anteriors, i que capacite per a la
pràctica i exercici de la investigació en els ensenyaments artístics
superiors.
Estar en possessió del reconeixement de suficiència investigadora o
certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats.

5. Declaració responsable degudament emplenada que figura en l'annex III de la
present convocatòria, sobre l'autenticitat de tota la documentació que
s'aporte.
6. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents relacionats en l'annex IV (Només
per a aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola).

Apartats del barem:
Apartat 1. Certificat on consten exercicis aprovats en l’oposició (no caldrà quan
s’al·leguen exercicis de procediments selectius convocats per la Generalitat
Valenciana).
Apartat 2. Full de serveis prestats en centres públics o, si hi manca, fotocòpia de
la presa de possessió i cessament, on figure l’especialitat, de tots els períodes
treballats acompanyats de l’informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat
Social. En el cas de centres no dependents de l'administració, l’informe de vida
laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social acompanyat del contracte on
especifique l'activitat concreta docent per la qual ha estat contractat. Si el
contracte no especifica l'activitat desenvolupada, certificat de l'empresa amb la
justificació.
Apartat 3. Treballadors/res per compte d’altre: fotocòpia dels contractes de treball
de tots els períodes treballats objecte de baremació i informe de vida laboral de la
Tresoreria de la Seguretat Social. Si el contracte no especifica l'activitat
desenvolupada, certificat de l'empresa amb la justificació.
Treballadors/res per compte propi: informe de vida laboral de la Tresoreria de
la Seguretat Social, alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques l'epígraf de les quals
haurà d'estar relacionat amb l'àmbit de l'especialitat, a més de factures, contractes
o qualsevol altre document que acrediten l'activitat objecte de baremació.
Apartat 4. Fotocòpia del títol, o en defecte d'això, del dipòsit del títol i de la
certificació acadèmica, del certificat, diplomes o qualsevol tipus de document que
acredite estar en possessió dels mèrits objecte de baremació. Per a aquest apartat
tots els documents presentats hauran d'anar degudament compulsats i segellats.
Apartat 5. Certificació dels cursos, jornades, congressos o ponències expedida per
l'òrgan, autoritat o entitat competent en la qual conste el nombre d'hores de durada
dels cursos, i, si escau, la col·laboració o reconeixement de l'administració
competent.
Apartat 6. Fotocòpia de la documentació que acredite el compliment dels apartats
objecte de baremació. En el cas de presentar programes de mà s’haurà d’indicar amb
què període/empresa es correspon de la vida laboral, acompanyat d’un certificat de
l’empresa /entitat organitzadora on descriga l’activitat desenvolupada. Si no es
correspon amb cap període/empresa de la vida laboral, el programa de mà haurà d’anar
igualment acompanyat de l’esmentat certificat per a la comprovació de la seua
realització i estimació, i si és procedent, de la seua baremació.
En el cas de les publicacions es presentaran els exemplars corresponents o almenys
fotocòpies compulsades d'aquelles fulles on conste el títol, la temàtica, l'ISBN,
ISNN, dipòsit legal, copyright, programes, crítiques, i si escau, l’acreditació
d'haver obtingut el premi.

NOTES:
Les persones aspirants presentaran còpia traduïda, per traductor jurat, dels
documents presentats quan aquests estiguen redactats en idiomes diferents dels de la
Comunitat Valenciana.
Tots els documents han de ser aportats junt amb la instància en el termini establit
en aquesta convocatòria. Qualsevol documentació relativa a mèrits aportada fora de
termini no serà tinguda en compte en la baremació.
En cap cas es valoraran aquells mèrits de formació la finalitat dels quals siga
l’obtenció d’un títol acadèmic, màster o altra titulació de postgrau.
Així mateix no podran considerar-se a l’efecte de la seua valoració els mèrits
indicats a l’apartat 5 que hagen estat realitzats amb anterioritat a l’obtenció del
títol al·legat per a aquesta convocatòria.
Un mateix mèrit solament podrà ser baremat en un dels apartats o subapartats del
present barem, i sempre aquell que resulte més favorable a la persona aspirant.

ANNEX III
DECLARACIÓ RESPONSABLE
D’acord amb l’establert en l'article 28 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
-BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015-

(Nom i Cognoms)__________________________________________________________________,
domicili en ______________________________________________________________________,
i amb DNI Núm _________________________________, declara baix la seua responsabilitat
complir

els

requisits

exigits

per

a

participar

en

les

proves

de

la

present

convocatòria, per a la constitució de la borsa extraordinària de treball per al cos
de

catedràtics

de

Música i

Arts

Escèniques dels

centres

de

l’ISEACV, i

que

es

responsabilitza de la veracitat de la documentació aportada i relacionada en la
sol·licitud,
requerir-li

quedant
en

compliment.

Data i Signatura

la

qualsevol

persona
moment

interessada
la

informada

documentació

que

original

l’administració
acreditativa

podrà

d’aquest

ANNEX IV
ACREDITACIÓ DEL CASTELLÀ PER A PERSONES ASPIRANTS
QUE NO POSSEÏSQUEN LA NACIONALITAT ESPANYOLA
Per a acreditar el coneixement del castellà
possessió d’algun dels documents següents:

la

persona

aspirant

ha

d’estar

en

•
Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera (nivell B2, C1 o C2),
establit pel Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre (BOE de 8 de
novembre).
•
Certificat de Nivell Avançat o d’Aptitud d’Espanyol per a estrangers
expedits per les escoles oficials d’idiomes.
•
Títol de Llicenciat en Filologia Hispànica o Romànica.
•
Certificat acadèmic on conste que s’han realitzat en l’Estat espanyol
tots els estudis conduents a la titulació al·legada per a l’ingrés en el
cos a què s’opta.
•
Haver obtingut qualificació d’apte en la prova corresponent a les
oposicions convocades a partir del 2002.
Les persones aspirants que no reunisquen cap dels anteriors requisits hauran
d’acreditar el coneixement de castellà per mitjà de la realització d’una prova, en la
qual es comprovarà que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i
escrita en aquesta llengua.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es dictarà una resolució que
regule aquesta prova, així com el lloc, la data i l’hora de celebració, que es
publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport.
La prova es qualificarà d’apte o no apte, i caldrà obtenir la valoració d’apte per a
continuar en el procediment.

