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CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’OCUPACIÓ DE PROFESSORAT 

D’IDIOMES PER AL CENTRE D’IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
 

DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 

Denominació: personal docent d'idiomes. Relació de places vacants detallada en l'Annex I. 

Relació de titulacions acceptades detallada en l’Annex II. Declaració responsable de mèrits 

detallada en l’annex III.  

Sistema d’accés: concurs de mèrits, entrevista personal amb defensa del curriculum vitae i 

defensa d’una unitat didàctica disenyada per cadascun dels aspirants. 

Règim jurídic: contracte laboral regulat en el Reial Decret Legislatiu 2/2015 pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, amb una retribució, a jornada completa (34 

hores setmanals), de 19.150,92 euros bruts anuals, més el complement de formació per trienni 

i les millores socials que quedaran recollides al Conveni d’aplicació. La jornada mínima de 

contractació serà de 20 hores setmanals amb el consegüent ajust salarial o, sota criteris 

d’urgència i/o necessitat, es podrà realitzar una contractació inferior amb l’acord de cada 

aspirant i el Centre d’Idiomes.  

Lloc de treball: CENTRE D'IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (carrer del Serpis, 25, 

València) I/O CAMPUS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA  

Primera. Objete de la convocatòria i funcions del lloc de treball.  

L’objecte de la present convocatòria és la creació d’una borsa de treball amb persones 

candidates que complisquen els requisits necessaris per impartir docència com a professorat 

d’idiomes del Centre d’Idiomes de la Universitat de València. Aquestes borses d’ocupació es 

constituiran en obert de manera permanent i serviran per contractar persones que puguen 

atendre les necessitats de personal qualificat en l’ensenyament de llengües atenent el criteri 

de concurrència pública, juntament amb els criteris de mèrit i capacitat. Les persones aspirants 

remetran el curriculum vitae, un resum de màxim una pàgina d’extensió d’una unitat didàctica 

i els mèrits concurrents al correu electrònic rrhhcdi@uv.es.  

Així mateix, en aquest procés de selecció per a la borsa d’ocupació s’atendrà als principis 

d’igualtat de gènere establerts al Pla d’Igualtat del Centre d’Idiomes de la Universitat de 

València que es podrà consultar al portal de transparència 

(https://links.uv.es/comunicacdi/portal-transparencia). 

 

Les funcions i atribucions de las persones que ocupen aquests lloc de treball consistiran a: 
 

- Realitzar la docència corresponent als cursos que li siguen assignats. 
- Orientar i guiar a l’alumnat en la realització d’activitats. 
- Fer ús dels materials i de les eines d’aprenentatge per a l’adquisició de les capacitats 

dels diferents cursos formatius. 

mailto:rrhhcdi@uv.es
https://links.uv.es/comunicacdi/portal-transparencia
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- Organitzar activitats individuals i de treball en equip mitjançant les eines de 
comunicació disponibles. 

- Elaborar materials didàctics per a l’aprenentatge en línia dins l’entorn d’Aula Virtual de 
la Universitat de València (desenvolupat sobre l’eina Moodle versió 3.9) i per 
complementar l’aprenentatge presencial. 

- Dur a terme el seguiment i la valoració de les activitats realitzades per l’alumnat. 
- Realitzar l’avaluació de l’alumnat d’acord amb els criteris establerts. 
- Participar en l’organització i el desenvolupament de les proves d’avaluació i en les 

sessions d’avaluació i qualificació establertes a aquest efecte. 
- Realitzar les tutories presencials que siguen sol·licitades per l’alumnat del Centre. 
- Participar en totes aquelles tasques que impliquen la coordinació amb la resta de 

l'equip d'organització, gestió i desenvolupament de les activitats formatives. 
- Documentar els resultats obtinguts per l'alumnat en l'avaluació de cada curs. 
- Complir i fer complir normes de caràcter general i de règim intern, en els assumptes 

que són competència de la seua unitat. 
- Cooperar amb altres serveis i unitats de la institució en matèries de la seua 

especialitat. 
- Avaluar capacitats lingüístiques i comunicatives de l’alumnat del Centre d’Idiomes de 

la Universitat de València de manera contínua. 
- Planificar les intervencions directament amb l’alumnat. 
- Coordinar-se amb la resta de l’equip docent. 
- Informar Coordinació i Secretaria de les possibles incidències amb l’alumnat. 

 
Segona. Règim de contractació.  

El professorat del Centre d’Idiomes de la Universitat de València exercirà les seues fucions sota 

els criteris i instruccions de Coordinació en el marc de les funcions establertes en la base 

primera. 

El contracte laboral serà de durada determinada a temps parcial o complet tal i com es regula 

en el Reial Decret Legislatiu 2/2015 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 

Treballadors, amb una retribució, a jornada completa (34 hores setmanals), de 19.150,92 

euros bruts anuals, més el complement de formació per trienni i les millores socials que 

quedaran recollides al conveni d’aplicació. 

El lloc de treball serà preferentment a la ciutat de València o als seus voltants, amb possibilitat 

de desplaçament a algú dels diversos campus de la Universitat de València (Burjassot, Paterna, 

Gandia o Ontinyent). 

 

Tercera. Requisits i mèrits de les persones aspirants.  

1. Les persones aspirants hauran de reunir ineludiblement els següents requisits:  

a) Ostentar la nacionalitat espanyola o la d'algun país membre de la Unió Europea. En el cas de 

nacionals de països no membres de la Unió Europea, el nomenament quedarà condicionat a 

l'obtenció de la residència legal a Espanya.  

b) Majoria d'edat legal a Espanya i capacitat d'obrar.  

c) No haver estat separat/-ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/-ada per resolució judicial per a l'exercici de 
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funcions públiques, per a l'accés al cos o escala de personal funcionari o per a exercir funcions 

similars a les que exercia en el cas del personal laboral. No patir malaltia invalidant, ni estar 

afectat/-ada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la funció a 

desenvolupar.  

d) Estar en possessió del títol universitari sol·licitat per a cadascuna de les places ofertades. Les 

titulacions respectives es poden consultar en l’annex II de la present convocatòria.  

2. Es valoraran positivament els següents mèrits a la baremació: 

a) Certificat d’aptitud pedagògica, títols professionals d’especialització didàctica, màster de 

professorat (o titulacions equivalents), o tenir complertes les condicions per obtenir-lo abans 

de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les equivalències dels títols al·legats 

han de ser justificades per les persones interessades. 

b) Experiència demostrable d’almenys 6 mesos en llocs docents de l’especialitat convocada. 

Les persones aspirants podran acreditar l’experiència mitjançant la presentació de contractes 

de treball o informe de vida laboral. 

c) Ús correcte de les llengües oficials de la Universitat de València. Certificat de valencià de 

nivell B2 o superior expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o 

certificats equivalents o homologats (tots els aspirants excepte personal docent de valencià). 

Certificat d'espanyol de nivell B2 o superior expedit per l'Institut Cervantes o certificats 

equivalents o homologats (només els aspirants de països de parla no hispana). Al següent 

enllaç es troba la taula d’equivalències per als certificats de coneixement de llengües: 

https://links.uv.es/comunicacdi/equivalenciasUV.  

L'incompliment d'aquests requisits i condicions per part de les persones aspirants comportarà 

l'exclusió del procés de contractació.  

Quarta. Criteris de selecció.  

L'elaboració de les borses d'ocupació es basarà en criteris de solvència acadèmica i 

professional, i es dividirà en dues fases:  

Primera fase. Valoració de mèrits i experiència.  

a) S’hi valoraran les titulacions acadèmiques i cursos de postgrau o d'especialització 

addicionals als requisits de la convocatòria i que tinguen relació amb l'activitat del lloc (es 

prendrà en consideració el nivell acadèmic dels estudis i la seua durada).  

b) S’hi valorarà l'experiència en l'exercici de llocs docents de l'especialitat convocada i altres 

que resulten d'especial interès estratègic per al Centre d'Idiomes de la UV.  

c) S’hi valorarà la concurrència a més d’una plaça en aquest procés de selecció. 

d) El barem per a la provisió de places de professorat d’idiomes es pot consultar al web 

https://links.uv.es/comunicacdi/bolsas-baremo.  

A aquest efecte, les persones aspirants redactaran un curriculum vitae, amb una extensió 

màxima de tres folis, en què es faran constar les dades que es consideren rellevantas d’acord 

amb el que s’assenyala en aquest apartat. 

 

https://links.uv.es/comunicacdi/equivalenciasUV
https://links.uv.es/comunicacdi/bolsas-baremo
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2. Segona Fase. Entrevista personal amb defensa del currículum i de la unitat didàctica. 

Una vegada realitzada la comprovació dels requisits exigits i la valoració dels mèrits de les 

persones aspirants, se sotmetran a una entrevista davant de la Comissió de Valoració, en què 

cada aspirant defensarà el seu curriculum vitae. Les persones aspirants lliuraran en l’entrevista 

la justificació dels mèrits que van ser inclosos al currículum. Així mateix, es farà la presentació i 

defensa d’una unitat didàctica que haurà de correspondre al nivell B2 i serà l’element 

determinant en l’elecció d’aspirants amb la mateixa puntuació al barem. 

Cinquena. Presentació de candidatures.  

Les persones aspirants hauran d’enviar a l’adreça de correu electrònic rrhhcdi@uv.es els 

següents documents entre les dates 01/03/2023 i 15/03/2023 (ambdues incloses): 

1. Curriculum vitae,  amb una extensió màxima de 3 pàgines. 

2. Resum, amb una extensió màxima d’un full, d’una unitat didàctica (de nivell B2) 

dissenyada per cada aspirant. 

3. Declaració responsable de mèrits, annex III de la present convocatòria, signada. 

El correu electrònic enviat per cada aspirant només ha de contindre els documents esmentats, 

que s'hi inclouran com a annexos i tindran una grandària màxima total que no supere els 5MB. 

La presentació de la candidatura implica l'acceptació de les presents bases.  

Sisena. Publicació de la convocatòria i termini de presentació.  

La publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria es realitzarà en el portal de transparència de 

la pàgina web institucional del Centre d'Idiomes de la Universitat de València 

(https://links.uv.es/comunicacdi/portal-transparencia) i en el portal UVocupació de la 

Universitat de València (https://www.uv.es/uvocupacio/ca/uvocupacio.html).  

El termini per a la presentació de les propostes i de la resta de documentació estara obert des 

de les 08:00 hores de l’1 de març fins a les 23:59 hores del 15 de març de 2023, ambdós 

inclosos. No s’admet cap candidatura prèvia o posterior al termini estipulat. 

Setena. Comissió de Valoració.  

La Comisió de Valoració estarà constituïda per: 

- El director d’estudis del Centre d’Idiomes de la Universitat de València. 

- Un/una coordinador/a docent del Centre d’Idiomes de la Universitat de València.  

Actuarà com a secretari/ària de la Comissió de Valoració el/la coordinador/a docent abans 
esmentat. 

La Comisió de Valoració es regirà pel que disposen els òrgans col·legiats a la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic, gaudint de discrecionalitat tècnica per a la 

valoració de les candidatures presentades.  

Vuitena. Procediment selectiu.  

1. La Direcció del Centre d’Idiomes custodiarà la documentació rebuda i promourà la 

constitució de la comissió de valoració amb una periodicitat regular i segons les necessitats de 

mailto:rrhhcdi@uv.es
https://links.uv.es/comunicacdi/portal-transparencia
https://www.uv.es/uvocupacio/ca/uvocupacio.html
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professorat. Aquesta Comissió es reunirà amb temps suficient per a poder avaluar els mèrits i 

incorporar les persones aspirants a la borsa d'ocupació de cada idioma. La Comissió aplicarà els 

criteris establerts i procedirà a quantificar els mèrits aportats en funció del barem aprovat.  

2. Les persones aspirants seleccionades seran convocades per la Comissió de Valoració per a la 

realització de l’entrevista esmentada en la base quarta, punt 2. 

3. La Comisió de Valoració publicarà, en el termini màxim de 20 dies a partir de la finalització 

de la fase d’entrevistes, la llista provisional de persones admeses i excloses que es podrà 

consultar al següent enllaç: https://links.uv.es/comunicacdi/bolsas-prov. 

Les al·legacions que, eventualment, puguen sorgir hauran de ser presentades en un termini de 

5 dies naturals comptats a partir de la publicació a la pàgina web i la notificació electrònica del 

llistat provisional de persones admeses i excloses que es remetrà a cada aspirant. 

4. Una vegada resoltes les al·legacions, es publicarà el llistat definitiu de les persones admeses 

i excloses, que es podrà consultar en l’enllaç següent: https://links.uv.es/comunicacdi/bolsas-

def.  

5. La incorporación es farà en l’ordre que li corresponga en funció de la puntuació obtinguda. 

Novena. Procediment de gestió de les borses d’ocupació 

1. Les situacions laborals a les borses d’ocupació seran les següents: 

a) Treballant en el Centre d’Idiomes de la Universitat de València (T) 

b) Laboral eventual (LE) 

c) Suspensió de crida (S) 

d) Suspensió temporal (ST) 

e) Disponible en borsa (D) 

f) No disponible (N/D) 

2. En el procediment de crida s'observarà l'ordre de puntuació en cada moment. La persona 

que haja rebut una proposta d'ocupació per part del Centre d'Idiomes de la Universitat de 

València disposarà d'un termini de resposta que s'estendrà fins a les 14:00 hores de l'endemà 

de la data en què s'haja fet l'oferta. 

3. El Centre d’Idiomes de la Universitat de València es posarà en contacte amb les persones 

aspirants mitjançant el correu electrònic del/de coordinador/a corresponent i mitjançant 

comunicació telefònica. 

4. Si una persona rebutjara l’oferta rebuda o no responguera en el termini establert sense 

causa justificada, passarà a ocupar el darrer lloc de la borsa. Com a causes justificades 

s’estableixen:  

a) Que la persona interessada patisca una malaltia que li impedeix l’exercici de les funcions 

requerides i que així quede degudament justificat pel metge corresponent de la Seguretat 

Social. 

b) Trobar-se en situación de baixa de maternitat o paternitat degudament justificada. 

https://links.uv.es/comunicacdi/bolsas-prov
https://links.uv.es/comunicacdi/bolsas-def
https://links.uv.es/comunicacdi/bolsas-def
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5. Les persones aspirants que es troben en els supòsits excepcionals d’exclusió descrits 

anteriorment hauran de comunicar als/a les coordinadors/coordinadores corresponents que 

ha finalitzat la situació d’excepció. En aquest supòsit, les persones quedaran en la borsa 

d’ocupació en el seu ordre i tornaran a ser cridades quan hi haja noves necessitats de personal. 

6. En cas d’interrupció de la relació laboral per finalització de contracte de treball, el personal 

s’incorporarà de nou a la borsa en funció dels criteris establerts per la Direcció. 

Desena. Confidencialitat 

Les persones i institucions implicades en el procés de selecció dels aspirants es comprometen a 

garantir l'absoluta confidencialitat de totes les dades personals i professionals d'aquests 

últims, a assegurar que la participació de les persones no seleccionades es mantindrà dins de 

l'estricte àmbit de coneixement i valoració de la comissió de valoració i a fer públic 

exclusivament el nom de les persones aspirants seleccionades. Així mateix, es compromet a 

complir els principis d’igualtat de gènere establerts al Pla d’Igualtat del Centre d’Idiomes de la 

Universitat de València. 

 

 

València, 20 de febrer de 2023  

 

Pedro Morillo Tena 
Director del Centre d’Idiomes de la Universitat de València 
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ANNEX I 

 

Relació de llocs de treball ofertats 

 

 ESPECIALITAT 

1. Personal docente de valencià 

2. Personal docente d’anglès 

3. Personal docente d’espanyol com a llengua estrangera 

4. Personal docente d’italià 

5.  Personal docente d¡alemany 

6. Personal docente de francès 

7. Personal docente de portuguès 

8. Personal docente de rus 

9. Personal docente de coreà 

10. Personal docente de xinès 

11. Personal docente de japonès 

12. Personal docente d’àrab 
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ANNEX II. TITULACIÓ OBLIGATÒRIA D’ACCÉS A LA BORSA 

 

ESPECIALITAT TITULACIÓ REQUERIDA 

 

 

 

ANGLÈS 

 Llicenciatura:  

- Filologia Anglesa  

- Traducció o Interpretació Lingüística – Anglès  

 Els corresponents títols de Grau que hagen subsituït a les 
anteriors titulacions o equivalents 

Titulació universitària superior i títol CELTA o DELTA TEFL 

 

 

ELE 

 Llicenciatura en:  

- Filologia Hispànica o Estudis Hispànics 

- Llengües Modernes i les seves literatures (Llengua i Literatura 
castellanes) 

- Altres filologies amb menció/intensificació castellà/espanyol 

 Els corresponents títols de Grau que hagen subsituït a les 
anteriors titulacions o equivalents 

Titulació universitària superior i Màster ELE 

  

 

VALENCIÀ 

GRAU D’/DE/EN: 

 Filologia Catalana 

 Estudis Catalans i Occitans 

 Català i Espanyol 

 Estudis de Català i Espanyol (amb menció d’Alemany) 

 Estudis de Català i Espanyol (amb menció d’Italià) 

 Filologia Romànica (Llengua catalana) 

 Estudis de Francés i Català 

 Estudis de Francés i Català (amb menció d’Alemany) 

 Estudis de Francés i Català (amb menció d’Italià) 

 Llengua i Literatura Catalanes 

 Llengües i Literatures Modernes (Llengua i Literatura 
Catalanes) 

 Estudis d’Anglés i Català 

 Estudis d’Anglés i Català (amb menció d’Alemany) 

 Estudis d’Anglés i Català (amb menció d’Italià) 

 Estudis de Català i de Clàssiques 

 Estudis de Català i de Clàssiques (amb menció 
d’Alemany) 

 Estudis de Català i de Clàssiques (amb menció d’Italià)  
LLICENCIATURA D’/DE/EN: 

 Filologia Catalana 

 Filologia Hispànica, sección Lingüística Valenciana 

 Filologia Hispànica (Filologia Valenciana) 
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 Filologia i Lletres, Menció Filologia Catalana 

 Filologia Valenciana 

 Lingüística (Filologia Catalana) 

 Filologia Eslava (Menció Filologia Catalana) 

 Filologia Hispànica (Filologia Catalana) 

 Filosofía i Lletres (Filologia Hispànica/Catalana) 

 Filosofía i Lletres (Filologia Romànica-Catalana) 

 Filosofía i Lletres (Filologia Valenciana: BOE de 
07.12.1995) 

 Filosofía i Lletres (Menció Filologia Catalana) 
També seran vàlides les titulacions equivalents de totes les 
anteriors d’acord amb el Reial Decret 1954/1994, de 30 de 
setembre, sobre homologació de títols als del Catàleg de Títols 
Universitaris Oficials, creat pel Reial Decret 1497/1987, de 27 de 
novembre (BOE núm. 275, de 17 de novembre de 1994). 

 

 

FRANCÈS 

 Llicenciatura en:  

- Filologia Francesa 

- Traducció o Interpretació Lingüística – Francès 

 Els corresponents títols de Grau que hagen subsituït a les 
anteriors titulacions o equivalents. 

Titulació universitària superior i Màster en Llengua Francesa 

 

 

ALEMANY 

 Llicenciatura en:  

- Filologia Alemana 

- Traducción o Interpretación Lingüística – Alemán 

 Els corresponents títols de Grau que hagen subsituït a les 
anteriors titulacions o equivalents. 

Titulació universitària superior i Màster en Llengua Alemana 

 

ITALIÀ 

 Llicenciatura en:  

- Filologia Italiana. 

- Filologia Italiana, Grau en Estudis Italians, Grau en Llengües 
Modernes (Italià). 

 Els corresponents títols de Grau que hagen subsituït a les 
anteriors titulacions o equivalents. 

Titulació universitària superior i Màster en Llengua Italiana 

 

 

PORTUGUÈS 

GRAU: 

- Filologia Portuguesa 

LLICENCIATURA: 

- Filologia Portuguesa 
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- Filosofia i lletres (Filologia Portuguesa) 

 Els corresponents títols de Grau que hagen subsituït a les 
anteriors titulacions o equivalents 

 

 

RUS 

 Llicenciatura en:  

- Filologia Eslava  

- Filologia Eslava, Grau en Llengües Modernes (Rus) 

 Els corresponents títols de Grau que hagen subsituït a les 
anteriors titulacions o equivalents 

Titulació universitària superior i Màster en Llengua Rusa 

 

COREÀ 

- Grau en estudis d’Àsia Oriental 

 Els corresponents títols de Grau que hagen subsituït a les 
anteriors titulacions o equivalents 

•Titulació universitària superior i formació/experiència en 
cursos de llengua coreana per a estrangers 

•Titulació universitària superior i certificació TOPIK 5/6 

 

XINÉS 

- Grau en estudis asiàtics 

- Estudis d’Àsia Oriental 

 Els corresponents títols de Grau que hagen subsituït a les 
anteriors titulacions o equivalents 

• Titulació universitària superior i formació/experiència en 
cursos de llengua xinesa per a estrangers 

• Titulació universitària superior i certificació HSK 5/6 

 

JAPONÈS 

- Grau en estudis asiàtics 

- Estudis d’Àsia Oriental 

 Els corresponents títols de Grau que hagen subsituït a les 
anteriors titulacions o equivalents. 

 Titulació universitària superior i formació/experiència en 
cursos de llengua japonesa per a estrangers 

Titulació universitària superior i certificació NÔKEN N2/N1 

 

 

ÀRAB 

 Llicenciatura en:  

- Filologia Àrab 

- Estudis àrabs i islàmics 

 Els corresponents títols de Grau que hagen subsituït a les 
anteriors titulacions o equivalents 

Titulació universitària superior i Màster en Llengua Àrab 
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ANNEX III 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE MÈRITS PRESENTATS 

Nom i cognoms:  

DNI: 

Plaça a la que opta: 

 

1. Certificats d’Idiomes  

(Només un certificat per llengua) (Comproveu les taules d’equivalències) 

 

Nivell C2 

  

  

  

 

Nivell C1 

  

  

  

 

2. Experiència laboral rellevant (màxim 10 punts) 

Institucions oficials o de prestigi reconegut Curs acadèmic 

complet (2 punts) 

Cada mes treballat 

(0,1 punt) 

   

   

   

   

Altres institucions Curs acadèmic 

complet (1 punto) 

Cada mes treballat 

(0.05 punts) 
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3. Formació. Cursos d’tespecialització relacionats amb el perfil. (máxim 5 punts) 

Cursos fins a 50 hores (0,5 punts) 

    

    

    

    

    

Cursos de 50 a 100 hors (1 punt) 

    

    

    

    

    

Cursos de 100 a 200 hores (1,5 punts) 

    

    

    

    

    

Cursos de més de 200 hores (2 punts) 
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4. Investigació. Relacionada amb l’especialitat (màxim 5 punts) 

Ponències a congressos (fins a 0,5 punts per contribució o un màxim de 2,5 punts) 

 

 

 

 

 

Publicacions (fins a 0,5 punts per publicació fins a un màxim de 2,5 punts 

 

 

 

 

 

 

     DECLARA 

Que els documents que han quedat detallats i que presenta per a la seua valoració en el 

procés de selecció externa per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a llocs de treball de 

professorat d’idiomes al Centre d’Idiomes de la Universitat de València i que posarà a la seua 

disposició quan siguen requerits, són reflex dels originals.  

Que coneix les responsabilitats en què pot incórrer derivades de la inexactitud o la falsedat de 

la documentación aportada. 

Que és consciente que aquesta falsedat comporta l’exclusió del procés de selección a què s’ha 

presentat. 

 

I perquè així conste, ho signa a València, a _____ de ___________ de 2023 

       

 

Signat: 

 

 


