ENSENYAMENT PÚBLIC

Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment
d’accés a un cos de grau superior.
Únicament seran valorats els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds de participació.
Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat.
Els aspirants no podran aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits

1. Treball realitzat (màxim 5,5000 punts)
1.1 Antiguitat com a funcionari de carrera del cos des del qual s’aspira a l’accés que sobrepassin els
sis exigits com a requisit, 0,5000 punts, fins a un màxim de 4,0000 punts.
Per cada mes se sumaran 0,0416 punts.
1.2 Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, si s’escau, avaluació positiva de la funció
docent, realitzada per la Inspecció educativa (màxim 2,5000 punts).
1.2.1 Per cada curs acadèmic com a director d’un centre docent públic o d’un servei educatiu o
professor delegat en seccions de formació professional o cap d’estudis en extensions de batxillerat,
0,3000 punts.
1.2.2 Per cada curs acadèmic com a cap d’estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d’estudis
adjunt, cap de residència o altres òrgans unipersonals de govern

d’un centre docent públic,

0,2000 punts.
1.2.3 Per cada curs acadèmic com a cap de departament, coordinadors de cicle o etapa o altres òrgans
de coordinació docent d’un centre docent públic, 0,1000 punts.
1.2.4 Per cada any portant a terme funcions corresponents a la Inspecció d’Educació, 0,3000 punts.
1.2.5 Per cada any desenvolupant tasques de treball de l’Administració educativa,

0,2000 punts.

1.2.6 Avaluació positiva activitat docent,realitzada per la inspecció educativa màxim, 2,0000 punts).
2. Formació acadèmica (màxim 3,0000 punts)
2.1 Per cada curs de formació i perfeccionament superat, relacionat amb l’especialitat

2.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,2500 punts (màxim 1,2500 punts).
2.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5000 punts (màxim 1,7500 punts).
Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya.Rbla. Raval 29-35, 3r. 08001. BCN. 93 2956111 Ext 28177

 932956108

A/E: feteugteducacio@catalunya.ugt.org Web: www.publica.cat

3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,0000 punts)
3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts).
3.1.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat (màxim 1,5000 punts).
Es valorarà exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit tal i com a
continuació s'indica:
Fins a 6 punts:

1,0000 punt.

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.
De 7,51 punts fins a 10 punts:

1,5000 punts.

Quan les notes estiguin expressades en valors de 1 a 10, s'aplicarà la següent equivalència:
Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d’honor: 10 punts.
Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació
acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d’1 a 4 punts, s’aplicaran les equivalències
següents:
Aprovat: 1 punt. Notable: 2 punts. Excel·lent:

3 punts.

Matrícula d’honor: 4 punts.

3.1.2 Per posseir el títol de doctor, 0,8000 punts.
3.1.3 Altres titulacions universitàries:
3.1.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle
Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic 0,4000 punts.
3.1.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.
Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols
declarats legalment equivalents, 0,4000 punt.
3.1.4 Pel certificat de nivell superior de català (D), que es correspon amb les competències
lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència, 0,3000 punts.
3.1.5 Titulacions d'ensenyament de règim especial i de formació professional específica.
3.1.5.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,2000 punts.
3.1.5.2 Certificats de nivell avançat, d’aptitud o equivalent d’escoles oficials d’idiomes: 0,5000 punts.
3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics (màxim 1,5000
punts).
3.2.1 Per publicacions relacionades amb l’especialitat del cos a què opta o amb la didàctica general
(màxim 0,7500 punts).
3.2.2 Per participació en projectes educatius (màxim 0,7500 punts).
3.2.3 Per premis en exposicions o concursos (màxim 0,7500 punts).
3.2.4 Per activitats de formació impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director,
coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les Administracions
educatives, així com per les universitats.
Per cada bloc de 20 hores impartides, 0,15 punts.
3.4 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del
procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta
Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient

0,15.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.
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