RESOLUCIÓ de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment
per a l'acreditació dels requisits especíﬁcs de titulació de les persones participants en els
procediments selectius per a ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per
Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició, van ser
incorporades a la borsa de treball mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i Resolució de
15 de novembre de 2018 respectivament.

Mitjançant Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, es va convocar procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i procediment
selectiu per a l'adquisició de noves especialitats per a personal funcionari del mateix cos (DOGV
7776, 06.05.2016). I, igualment, mitjançant Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, es va convocar procediment selectiu per a l'ingrés en el
cos de mestres i procediment selectiu per a l'adquisició de noves especialitats per a personal
funcionari del mateix cos (DOGV 8277, 19.04.2018).
La base 14 d'ambós ordres disposava que a les persones participants en els procediments
selectius, que no hi van ser seleccionades, els seria aplicable el que es disposa en l'Acord pel qual
s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat, subscrit el 23 de
novembre de 2010 per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals representades en la
taula sectorial d'educació i publicat per resolució, de 26 de novembre de 2010, del director general
de Personal (DOCV 6408, 30.11.2010), que determina les condicions i criteris que han de regir la
constitució i ordre de les llistes de personal docent que ha d'ocupar els llocs vacants i atendre les
substitucions en els centres públics docents, no universitaris, dependents de la Conselleria.
Formaran part d'aquestes llistes, les persones que hagen participat en els procediments selectius
d'ingrés en la funció pública docent, convocats en la Comunitat Valenciana, que no hagen sigut
seleccionades.
Per Resolució de 9 de setembre de 2016 i per Resolució de 15 de novembre de 2018 del director
general de Centres i Personal Docent es van convocar els procediments per a la incorporació a la
borsa de treball de les persones participants en els procediments selectius per a l'ingrés en el cos
de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, respectivament, que no van superar
la primera prova (parts A+B) i que van ser qualiﬁcades com presentades.
Ambdós resolucions van disposar que la incorporació es realitzaria de manera automàtica sense
l'acreditació prèvia dels requisits de titulació necessaris per a la provisió del lloc, en l'especialitat
per la qual es va participar en el procediment selectiu, i l’acreditació tindria lloc en el moment en
què així ho determinara l’administració educativa.
Per tot això i en virtut de les atribucions conferides per l'art. 85 del Decret 105/2019, de 5 de juliol,
del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries
de la Generalitat (DOGV 8590, 12.07.2019), la Direcció General de Personal Docent, resol:
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Primer.
Convocar el procediment per a l'acreditació dels requisits especíﬁcs de titulació de les persones
participants en els procediments selectius per a ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre
11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i van
ser incorporades a la borsa de treball de l’especialitat corresponent mitjançant Resolució de 9 de
setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

Segon.
El personal incorporat a la borsa de treball, mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i
Resolució de 15 de novembre de 2018 haurà d'acreditar que estava en possessió dels requisits
especíﬁcs de titulació per a realitzar la funció docent exigida el dia que va ﬁnalitzar el termini de
presentació de sol·licituds de participació en els dos procediments selectius per a l'ingrés en el cos
de mestres, en l’especialitat en què es va presentar. Les dates respectives són: 26 de maig de
2016, de conformitat amb el que es disposa en les bases 2.2 i 3.4 de l'Ordre 11/2016; i el 4 de
maig de 2018, de conformitat amb el que es disposa en les bases 2.2 i 3.2 de l'Ordre 12/2018.
Segons el que es disposa en el Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen
les especialitats docents del cos de Mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes
d'Educació Infantil i d'Educació Primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'Educació, els requisits especíﬁcs de titulació de les especialitats convocades tant per Ordre
11/2016 com per Ordre 12/2018 són:
1.- Educació Infantil:
· Títol de Graduat o Graduada que habilite per a l'exercici de la professió regulada de Mestre en
Educació Infantil.
· Mestre especialitat d'Educació Infantil (RD 1440/1991).
· Diplomat en Professorat d'Educació General Bàsica especialitat de Preescolar.
· Mestre de qualsevol especialitat i, a més, alguna de les titulacions següents:
- Especialitat en Educació Preescolar o en Pedagogia Preescolar de les llicenciatures de
Filosoﬁa i Lletres (Secció Ciències de l'Educació) o de Filosoﬁa i Ciències de l'Educació
(Secció Ciències de l'Educació).
2. Educació Primària:
· Títol de Graduat o Graduada que habilite per a l'exercici de la professió regulada de Mestre en
Educació Primària.
· Mestre especialitat d'Educació Primària (RD 1440/1991).
· Mestre (RD 1440/1991) en qualsevol de les seues especialitats.
· Diplomat en Professorat d'Educació General Bàsica en qualsevol de les seues especialitats
· Mestre de Primer ensenyament (Pla d'estudis de 1967).
· Mestre d'Ensenyament Primari (Pla d'estudis de 1950).
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3. Música:
· Títol de Graduat o Graduada que habilite per a l'exercici de la professió regulada de Mestre en
Educació Primària, que incloga un esment en Música.
· Mestre especialitat d'Educació Musical (RD 1440/1991).
· Títol de Mestre de qualsevol especialitat o Graduat en Educació Primària i, a més, alguna de les
titulacions següents:
-Títol de Graduat o Graduada en l'àmbit de la Música.
-Títol Superior de Música de la Llei 1/1990, de 3 d'octubre, o titulacions declarades
equivalents a l'efecte de docència.
-Llicenciat en Musicologia o en Història i Ciència de la Música.
-Títol Professional de Música de la Llei orgànica 1/1990 o de la Llei orgànica 2/2006.

4. Educació Física:
· Títol de Graduat o Graduada que habilite per a l'exercici de la professió regulada de Mestre en
Educació Primària, que incloga un esment en Educació Física.
· Mestre especialista d'Educació Física (RD 1440/1991).
· Títol de Mestre de qualsevol especialitat o Grau en Educació Primària i, a més, alguna de les
titulacions següents:
-Títol de Graduat o Graduada en l'àmbit de l'Activitat Física i de l'Esport
- Llicenciat en Educació Física.
- Diplomat en Educació Física.

5. Llengua estrangera: Anglés:
· Títol de Grau que habilite per a l'exercici de la professió regulada de Mestre en Educació Primària
que incloga un esment en Llengua estrangera (anglés) i, a més de l'esmentat títol, l'acreditació del
nivell B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.
· Títol de Mestre especialitat de Llengua Estrangera (anglés)(RD 1440/1991).
· Títol de Diplomat en Professorat d'Educació General Bàsica, especialitat de Filologia (anglés).
· Títol de Mestre de qualsevol especialitat o Grau en Educació Primària i, a més, alguna de les
següents titulacions:
-Títols de Grau en l’àmbit d'una llengua estrangera (anglés).
-Certiﬁcat de nivell avançat o Certiﬁcat d'aptitud de l'Escola Oﬁcial (anglés).
-Títol de Llicenciat en Filologia Anglesa.
-Títol de Llicenciat o Diplomat per les facultats o Escoles universitàries d'Idiomes (traducció
i interpretació)(anglés).
6. Pedagogia Terapèutica:
· Títol de Graduat o Graduada que habilite per a l'exercici de la professió regulada de Mestre en
Educació Primària, que incloga un esment en Pedagogia Terapèutica o aquells altres esments el
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currículum dels quals estiga especíﬁcament relacionat amb l'atenció a l'alumnat amb necessitats
educatives especials.
· Mestre especialitat d'Educació Especial (RD 1440/1991).
· Diplomat en Professorat d'Educació General Bàsica especialitat Educació Especial.
· Títol de Mestre de qualsevol especialitat o Grau en Educació Primària i, a més, alguna de les
següents titulacions:
-Llicenciat en Psicopedagogia.
-Llicenciat en Filosoﬁa i Lletres, Secció de Pedagogia, Subsecció d'Educació Especial, o
equiparació corresponent, d'acord amb el que es disposa en l'Ordre de 7 de novembre de
1983 («Boletin Oﬁcial del Estado» del 11).
7. Audició i Llenguatge:
· Títol de Graduat o Graduada que habilite per a l'exercici de la professió regulada de Mestre en
Educació Primària, que incloga un esment en Audició i Llenguatge.
· Mestre especialitat d'Audició i Llenguatge (RD 1440/1991).
· Títol de Mestre de qualsevol especialitat o Grau en Educació Primària i, a més, alguna de les
següents titulacions:
-Títol de Graduat o Graduada que habilite per a l'exercici de la professió regulada de
Logopeda.
-Diplomat en Logopèdia.
Tercer.
Per a l'acreditació dels requisits especíﬁcs de titulació, s'haurà d'emplenar el model oﬁcial de
sol·licitud, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana
(https://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
(http://www.ceice.gva.es/es/web/ rrhh-educacion/acreditacio-de-requisits-de-titulacio).
El model oﬁcial de sol·licitud haurà d'emplenar-se seguint les instruccions que s'hi indiquen, sent
necessari identiﬁcar-se per qualsevol dels sistemes d'identiﬁcació o signatura electrònica admesos
en la pròpia seu electrònica. La presentació per aquesta via permetrà l'emplenament en línia del
model oﬁcial, realitzar les autoritzacions oportunes, annexar documents a la sol·licitud quan siga
necessari i el registre electrònic del model oﬁcial.
La sol·licitud s'emplenarà d'acord amb les instruccions que ﬁguren en la plataforma electrònica i en
la present Resolució.
La sol·licitud per a l'acreditació es considerarà presentada i registrada davant l'administració en el
moment que siga completat tot el procés telemàtic i les persones interessades hauran de guardar
el justiﬁcant generat de registre com a conﬁrmació de la presentació telemàtica.
Únicament, s'ha de presentar la documentació exigida en cada especialitat.
En cas que, dins dels terminis, es presente més d'una sol·licitud, serà vàlida l'última registrada.
Aquelles sol·licituds emplenades o registrades per altres mitjans diferents a la via telemàtica es
tindran per no presentades en termini.
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El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les
10 hores del dia 11 de juny de 2020 ﬁns a les 20 hores del dia 19 de juny de 2020.
La no presentació de la sol·licitud dins del termini i en la forma escaient suposarà l'exclusió de la
persona interessada de les llistes de les borses de treball per a exercir la funció docent en règim
d'interinitat a les quals va ser incorporada mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 o
Resolució de 15 de novembre de 2018.
En emplenar la sol·licitud d'acreditació, a més de les instruccions que s'indiquen en el tràmit
corresponent en la seu electrònica, s'hauran d'indicar les titulacions exigides que es posseïen en el
moment d'incorporació a la borsa de treball i s'aportarà telemàticament còpia digital d'aquestes.
No serà necessari adjuntar aquestes titulacions a la tramitació telemàtica si la persona interessa no
ex- pressa la seua oposició a la consulta telemàtica de les dades per part de l'administració.
De la mateixa manera, en el moment d'emplenar la sol·licitud d'acreditació es realitzarà una
declaració responsable en la qual s’indique que les dades i documents aportats són certs i que la
persona declarant es responsabilitza de la veracitat de la documentació aportada i es compromet
a pro- var documentalment totes les dades i la documentació adjuntada si l'administració ho
requereix.
Una vegada ﬁnalitzat el termini, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport podrà, en qualsevol
moment, comprovar la veracitat de la documentació presentada bé consultant les bases de dades
d'institucions públiques educatives competents quan no hi haja oposició expressa de la persona
interessada, o bé requerint la comprovació de la documentació presentada de manera presencial.

Quart.
Finalitzat el termini de la sol·licitud d’acreditació, i una vegada revisats els requisits de titulació
acreditats, la Direcció General de Personal Docent publicarà en la pàgina web de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es) els següents llistats:
- Llistat provisional del personal integrant de la bossa del cos de Mestres, que acredita els requisits
especíﬁcs de titulació de l'especialitat per la qual va participar en el procediment selectiu.
- Llistat provisional del personal integrant de la bossa del cos de Mestres, que no acredita els requisits especíﬁcs de titulació de l'especialitat per la qual va participar en el procediment selectiu.

Cinqué.
A partir de l'endemà de la publicació dels llistats provisionals, s'obrirà un termini de 5 dies hàbils
per a presentar reclamacions per via telemàtica, a través del a URL http://www.ceice.gva.es/es/
web/rrhh-educacion/acreditacio-de-requisits-de-titulacio. En el cas que es presentara en termini i
forma més d'una reclamació telemàtica, només es tindrà en compte l'última presentada.
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Las reclamacions contra els llistats provisionals no podran comportar la invocació ni acreditació de
títols diferents als al·legats en la sol·licitud.

Sisé.
Vistes les reclamacions presentades, la Direcció General de Personal Docent publicarà en la pàgina
web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, els següents llistats:
- Llistat deﬁnitiu del personal participant en els procediments selectius convocats per Ordre
11/2016 i per Ordre 12/2018, que va ser incorporat a la borsa del cos de Mestres, que ha acreditat
l'especialitat per la qual va participar en el citat procediment, per la qual cosa, se li reconeix
l'habilitació en l’especialitat corresponent.
- Llistat deﬁnitiu del personal participant en els procediments selectius convocats per Ordre
11/2016 i Ordre 12/2018, que va ser incorporat a la borsa del cos de Mestres, que no ha acreditat
l'especialitat per la qual va participar en el citat procediment, per la qual cosa, no se li reconeix
l'habilitació corresponent.
Seté
La present resolució és deﬁnitiva en via administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se recurs
potestatiu de reposició davant la Direcció General de Personal Docent en el termini d'un mes, a
comptar des de l'endemà a la seua publicació, d'acord amb el que es disposa en els articles 112,
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, o directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la data de la seua
publicació, conforme al que s'estableix en els articles 8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.
Disposició transitòria única
Fins a la ﬁnalització del procediment d’acreditació que es regula en aquesta resolució, el personal
docent interí integrant de la borsa del cos de mestres a què es refereix aquesta resolució manté
l'habilitació reconeguda provisionalment en aplicació de les resolucions de 9 de setembre de 2016
i de 15 de novembre de 2018, amunt citades.

La directora general de Personal Docent

Firmado por Mª Ángeles Herranz Ábalos el
08/06/2020 17:58:15
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