ASSOCIACIÓ D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ
DEL PAÍS VALENCIÀ

RESUM TITOLACIONS DE PROFESSORAT I CONDICIONS
D'ACCÉS A LA FUNCIÓ DOCENT
WEB CONSELLERIA D'EDUCACIÓ CV
http://www.cece.gva.es/per/val/bolsas.htm

LEGISLACIÓ
http://www.cece.gva.es/per/val/juridica.htm

INFORMACIÓ GENERAL, CONTACTES I FORMULARI DE QÜESTIONS
http://www.cece.gva.es/contacto.asp
OPOSICIONS
http://www.cece.gva.es/per/val/oposiciones.htm
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley
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Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria
decimoséptima de la citada ley.

TEMARIS DE LES ESPECIALITATS DOCENTS
Orde ECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regulen els
temaris que han de regir en els procediments d’ingrés, accessos i
adquisició de noves especialitats en els cossos docents establits en la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
Cos de Mestres.
 Audició i llenguatge [PDF,8,45 KB.]
 Educació especial: pedagogia terapèutica [PDF,9,05 KB.]
 Educació infantil [PDF,10,60 KB.]
 Educació primària, anglès [PDF,10,31 KB.]
 Educació primària, educació física [PDF,8,99 KB.]
 Educació primària, francès [PDF,10,34 KB.]
 Educació primària, música [PDF,10,97 KB.]
 Educació primària [PDF,16,72 KB.]
Cos de professors d’ensenyament secundari (Educació secundària obligatòria i
batxillerat)
 Alemany [PDF,12,09 KB.]
 Anglès [PDF,13,57 KB.]
 Aranès [PDF,62,85 KB.]
 Biologia i geologia [PDF,18,07 KB.]
 Dibuix [PDF,12,11 KB.]
 Economia [PDF,19,17 KB.]
 Educació física [PDF,18,14 KB.]
 Filosofia [PDF,10,27 KB.]
 Física i química [PDF,22,44 KB.]
 Francès [PDF,13,86 KB.]
 Geografia i història [PDF,11,70 KB.]
 Grec [PDF,13,46 KB.]
 Italià [PDF,11,75 KB.]
 Llatí [PDF,14,23 KB.]
 Llengua castellana i literatura [PDF,10,95 KB.]
 Llengua catalana i literatura [PDF,474,42 KB.]
 Matemàtiques [PDF,12,62 KB.]
 Música [PDF,10,98 KB.]
 Orientació educativa (abans Psicologia i pedagogia) [PDF,16,91
KB.]
 Tecnologia [PDF,12,16 KB.]
Cos de professors d'ensenyament secundari (Formació professional)
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Administració d'empreses [PDF,19,53 KB.]



Anàlisi i química industrial [PDF,25,57 KB.]



Assessoria i processos d'imatge personal [PDF,26,97 KB.]



Construccions civils i edificació [PDF,18,86 KB.]



Formació i orientació laboral [PDF,25,58 KB.]



Hoteleria i turisme [PDF,26,81 KB.]



Informàtica [PDF,12,40 KB.]



Intervenció sociocomunitària [PDF,29,29 KB.]



Navegació i instal·lacions marines [PDF,16,12 KB.]



Organització i gestió comercial [PDF,17,31 KB.]



Organització i processos de manteniment de
vehicles [PDF,18,68 KB.]



Organització i projectes de fabricació
mecànica [PDF,26,30 KB.]



Organització i projectes de sistemes
energètics [PDF,38,08 KB.]



Processos de cultiu aqüícola [PDF,24,42 KB.]



Processos de producció agrària [PDF,20,71 KB.]



Processos diagnòstics clínics i productes
ortoprotètics [PDF,23,51 KB.]



Processos en la indústria alimentària [PDF,22,89 KB.]



Processos i mitjans de comunicació [PDF,30,44 KB.]



Processos i productes d'arts gràfiques [PDF,15,92 KB.]



Processos i productes de fusta i moble [PDF,20,87 KB.]



Processos i productes de tèxtil, confecció i pell [PDF,18,22
KB.]



Processos sanitaris [PDF,18,33 KB.]



Sistemes electrònics [PDF,31,96 KB.]



Sistemes electrotècnics i automàtics [PDF,34,96 KB.]

Cos de professors tècnics de formació professional


Cuina i pastisseria [PDF,19,78 KB.]



Equips electrònics [PDF,37,46 KB.]



Estètica [PDF,29,66 KB.]
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Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles [PDF,15,12
KB.]



Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de
fluids [PDF,34,68 KB.]



Instal·lacions electrotècniques [PDF,26,07 KB.]



Instal·lacions i equips de criança i cultiu [PDF,22,65 KB.]



Laboratori [PDF,23,61 KB.]



Manteniment de vehicles [PDF,15,06 KB.]



Màquines, serveis i producció [PDF,15,20 KB.]



Mecanització i manteniment de màquines [PDF,22,37 KB.]



Oficina de projectes de construcció [PDF,20,63 KB.]



Oficina de projectes de fabricació mecànica [PDF,19,86
KB.]



Operacions de processos [PDF,24,94 KB.]



Operacions i equips d'elaboració de productes
alimentaris [PDF,19,86 KB.]



Operacions i equips de producció agrària [PDF,17,72 KB.]



Patronatge i confecció [PDF,20,10 KB.]



Perruqueria [PDF,33 KB.]



Procediments de diagnòstic clínic i
ortoprotètics [PDF,17,12 KB.]



Procediments sanitaris i assistencials [PDF,14,75 KB.]



Processos comercials [PDF,16,85 KB.]



Processos de gestió administrativa [PDF,19,71 KB.]



Producció en arts gràfiques [PDF,16,04 KB.]



Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics [PDF,16,45
KB.]



Serveis a la comunitat [PDF,21,15 KB.]



Serveis de restauració [PDF,18,74 KB.]



Sistemes i aplicacions informàtiques [PDF,10,57 KB.]



Soldadures [PDF,25,62 KB.]



Tècniques i procediments d'imatge i so [PDF,20,70 KB.]

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes
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Alemany [PDF,10,58 KB.]



Anglès [PDF,11,41 KB.]



Àrab [PDF,12,89 KB.]



Català [PDF,154,72 KB.]



Espanyol [PDF,11,36 KB.]



Euskera [PDF,10,11 KB.]



Francès [PDF,11,44 KB.]



Grec modern [PDF,11,70 KB.]



Italià [PDF,10,89 KB.]



Japonès [PDF,11,98 KB.]



Neerlandès [PDF,13,13 KB.]



Portuguès [PDF,11,57 KB.]



Rus [PDF,10,82 KB.]



Xinès [PDF,10,84 KB.]

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny


Cos de professors d'arts plàstiques i disseny [PDF,434,02
KB.]
Ceràmica / Dibuix artístic i color / Dibuix tècnic / Disseny
d'interiors / Disseny de moda / Disseny de producte / Disseny
gràfic / Edició d'art / Fotografia / Història de l'art / Joieria i
orfebreria

/

Materials

i

tecnologia:

disseny

/

Mitjans

audiovisuals / Mitjans informàtics / Organització industrial i
legislació / Volum
Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny


Cos

de

mestres

disseny [PDF,434,02

de

taller

d'arts

plàstiques

i

KB.]

Brodats i puntes / Daurat i policromia / Ebenisteria artística /
Enquadernació artística / Esmalts / Fotografia i processos de
reproducció / Modelisme i maquetisme / Motlles i reproduccions
/ Musivaria / Talla en pedra i fusta / Tècniques ceràmiques /
Tècniques d'orfebreria i argenteria / Tècniques de gravat i
estampació / Tècniques de joieria i bijuteria / Tècniques de
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patronatge i confecció / Tècniques del metall / Tècniques
murals / Tècniques tèxtils
Cos d’inspectors d’educació
Orden EDU/3429/2009, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el
temario de la fase de oposición del procedimiento selectivo de acceso
al Cuerpo de Inspectores de Educación
RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació, per
la qual es convoca procediment d'accés al cos d'inspectors
d'Educació. [2010/7390]

WEB CASTILLA Y LEÓN (MOLTA INFORMACIÓ PRIVATS... I ALTRES)
http://www.escacyl.es/public/legislacion/profesorado.html
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WEB MECD
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/empleopublico/funcionario-docente/oposiciones/normativa.html
Ver también el RD 1834/2008 de condiciones de formación del profesorado.
http://www.escacyl.es/public/legislacion/DOC/profesorado/BOE-RDecreto-2008-1834CondicionesFormacion.pdf
TEMARIS OPOSICIONS (WEB ILLES BALEARS)
http://die.caib.es/normativa/html/240/140/040.html

