
 
ANNEX II 

 
1. Experiència laboral no docent en l'àrea de coneixement de l'especialitat convocada: 
1,000 per any. Les fraccions es valoraran a raó de 0,042 per mes. (Màxim 5,000 punts)  
 
2. Experiència docent. (Màxim 3,000 punts) 
 

✓ Per cada any d'experiència docent en l'àmbit i mateix nivell o superior de 
l'especialitat convocada en centres públics: 0,500 punts/any; 0,042 
fracció de mes. 

✓ Per cada any d'experiència docent en l'àmbit de l'especialitat convocada 
en altres centres o diferents nivells: 0,250 punts/any i 0,021 fracció de 
mes 

 
3.- Mèrits artístics (Màxim 2,000 punts) 
 

✓ Premis, interpretacions i creacions (Màxim 1,500 punts) 
-. Premis artístics i/o docents de reconegut prestigi relacionats 
amb l'especialitat a la qual s'opte, en concursos o certàmens 
d'àmbit autonòmic (0,100/premi), nacional (0,200/premi) o 
internacional (0,500/premi) 
-. Direcció d'espectacles teatrals, direcció d'una companyia de 
dansa o d'espectacles, produccions musicals, audiovisuals. 

➢ 0,050 en l'àmbit professional   

➢ 0,015 en altres àmbits 
-. Per composicions/coreografies/obres estrenades o publicades 
com a autor/coreògraf/intèrpret/director o enregistraments amb 
dipòsit legal. 

➢ 0,050 en l'àmbit professional   

➢ 0,015 en altres àmbits 
 -. Interpretacions com a ballarí solista, actor principal o secundari. 

➢ 0,050 en l'àmbit professional   

➢ 0,015 en altres àmbits 
-. Interpretacions com a actor de repartiment o de figuració, 
interpretació com a cos de ball, membre d'espectacles teatrals o 
altres produccions artístiques. 

➢ 0,010 en l'àmbit professional   

➢ 0,005 en altres àmbits 
-. Per creacions registrades com a propietat industrial 
(0,030/creació) 
-. Per la participació en projectes professionals empresarials 
acreditats en l'àmbit professional de les arts escèniques 
(0,020/participació). 



 
✓ Publicacions relacionades amb l'especialitat que hauran de portar el 

consegüent ISBN o equivalent i publicacions en revistes que hauran de 
portar el número ISSN. (Màxim 1,500 punts) 

a) Llibres en diferents formats: 
Autor (0,300) 
Coautor (0,150) 
3 Autors (0,100) 
4 Autors (0,080) 
5 Autors (0,060) 
6 Autors o més (0,050) 
b) Revistes en diferents formats: 
Autor (0,070) 
Coautor (0,060) 
3 o més autors (0,050) 
c) Altres publicacions, actes de congressos, 
jornades i seminaris: 
Ponència individual (0,070) 
Ponència conjunta (0,050) 

 
En cas de produir-se empats en la puntuació, aquests es resoldran de conformitat amb 
els següents criteris: 
 
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. 
7º. Ordre alfabètic del primer cognom del personal aspirant empatat, iniciant-se el 
citat ordre per la lletra resultant, de l'últim sorteig que s'hagués celebrat per a designar 
la lletra d'inici dels procediments selectius en l'àmbit de la Generalitat Valenciana. 
 
  


