
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 22/2020, de 23 de 
novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
per la qual es convoca procediment selectiu d’ingrés i 
procediment per a l’adquisició de noves especialitats en 
els cossos docents de professors d’Ensenyament Secun-
dari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors 
de Música i arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques 
i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. 
[2021/104]

CORRECCIÓN de errores de la Orden 22/2020, de 23 
de noviembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se convoca procedimiento selectivo 
de ingreso y procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes de profesores de 
Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales 
de idiomas, profesores de Música y artes Escénicas, profe-
sores de Artes Plásticas y Diseño y profesores técnicos de 
Formación Profesional. [2021/104]

Advertidos errores en la publicación de la orden indicada (DOGV 
8961, 26 de noviembre), se corrigen como sigue:

– En el anexo I, página 46452,

València, 7 de enero de 2021.– El conseller de Educación, Cultura 
y Deporte: Vicent Marzà i Ibáñez.

Advertits errors en la publicació de l’ordre indicada (DOGV 8961, 
26 de novembre) es corregeixen com segueix:

– En l’annex I, pàgina 46442,

València, 7 de gener de 2021.– El conseller d’Educació, Cultura i 
Esport: Vicent Marzà i Ibáñez.

On diu:

«3.2.1.1. Cursos de formació.
De manera sumatòria 0,0500 
punts per cada 10 hores 
acreditades

Certificació d’aquests expedida per l’òrgan o l’autoritat competent de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, del ministeri o de les conselleries que 
tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o de les institucions 
sense ànim de lucre que hagen homologat o reconegut les administracions 
esmentades, així com de les universitats, en la qual conste expressament el nombre 
d’hores de duració del curs, i, si escau, la col·laboració o el reconeixement de 
l’administració educativa corresponent; si no s’aporta aquesta certificació, no 
s’obtindrà puntuació per aquest apartat»;

Ha de dir:

«3.2.1.1. Cursos de formació.

– Durada no inferior a trenta 
hores: 0,1000 punts
– Durada no inferior a cent 
hores: 0,2000 punts
A aquest efecte seran 
acumulables els cursos no 
inferiors a 20 hores que 
complisquen els requisits 
que s’especifiquen en aquest 
subapartat.

Certificació d’aquests expedida per l’òrgan o l’autoritat competent de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, del ministeri o de les conselleries que 
tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o de les institucions 
sense ànim de lucre que hagen homologat o reconegut les administracions 
esmentades, així com de les universitats, en la qual conste expressament el nombre 
d’hores de duració del curs, i, si escau, la col·laboració o el reconeixement de 
l’administració educativa corresponent; si no s’aporta aquesta certificació, no 
s’obtindrà puntuació per aquest apartat».

– En l’annex II, pàgina 46459,

«3.2.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament, 
participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris 
(màxim de 0,7500 punts)

Curs, grup de treball, 
projecte educatiu, seminari Autobaremació Puntuació 

tribunal

3.2.1.1. Cursos de formació (0,0500 punts per cada 10 hores 
acreditades)»;

Ha de dir:

«3.2.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament, 
participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris 
(màxim de 0,7500 punts)

Curs, grup de treball, 
projecte educatiu, seminari Autobaremació Puntuació 

tribunal

3.2.1.1. Cursos de formació
– Durada no inferior a trenta hores: 0,1000 punts
– Durada no inferior a cent hores: 0,2000 punts
A aquest efecte seran acumulables els cursos no inferiors a 
20 hores que complisquen els requisits que s’especifiquen en 
aquest subapartat».
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