ENSENYAMENT PÚBLIC

NOVEMBRE 2018

CONCURS TRASLLATS COS DE MESTRES 2018
PARTICIPANTS Funcionaris
Obligatòriament: Reincorporació d’excedència, plaça suprimida, procedents de l’estranger i funcionaris en
pràctiques

Sol·licitud

Prioritat

Vacants

Especialitat

Adjudicacions

Presa
possessió

Termini de presentació de sol·licituds serà del 6 al 27 de novembre ambdós inclosos.
Sol·licituds per via telemàtica, màxim 300 places.
Comprovar que s’ha enviat i que a la còpia hi surt el numero de control a efectes de registre.
La sol·licitud i l’autobaremació de mèrits s’envia telemàticament.
Només s’ha de lliurar al registre els mèrits i requisits que s’hagin de documentar
La prioritat entre els funcionaris de carrera vindrà donada per la puntuació total més gran assignada
d'acord amb el barem de mèrits
Pels funcionaris en pràctiques, vindrà determinada per l'any d'oposició i per l'ordre que apareguin
en la resolució del concurs oposició
El concurs es resoldrà tenint en compte vacants produïdes fins al 31 de desembre de 2018,
així com les vacants resultants de la resolució del mateix concurs. Totes les vacants i resultes
corresponen a llocs de treball ordinari en escoles i dos primers cursos d’ESO (només els
funcionaris que ja hi són adscrits)
Els mestres que van accedir al cos per oposició fins al 2006 i aquells que ja han obtingut la primera
definitiva podran sol·licitar l’especialitat per la qual van ingressar al cos i/o qualsevol de les
especialitats de les quals se n’estigui habilitat.
Els mestres funcionaris de carrera i en pràctiques que han superat procediments selectius
a partir de 2007 obtindran la seva primera destinació definitiva en l’especialitat per la qual van
ingressar al cos.
L’endemà de la publicació les llistes de participants amb puntuació s’obrirà un termini de cinc dies
hàbils per presentar reclamacions o aportar documentació que falti per justificar mèrits i requisits.
Es pot presentar desistiment en un termini de deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació de
la resolució provisional sempre que la participació sigui voluntària.
Contra la resolució definitiva es podrà posar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos
mesos des de l’endemà de la seva publicació
1 de setembre de 2019
No prendran possessió aquells que no superin o que ajornin la fase de pràctiques
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FASE DRET PREFERENT A CENTRE
Participants

Afectats per la pèrdua de destinació definitiva al lloc que ocupaven al centre

Sol·licitud
Especialitats

S’ha d’indicar la casella de dret preferent a centre
Consignar per ordre de preferència les especialitats que tinguin reconegudes i per les
que vulguin ser destinats
S’adjudicarà el lloc a qui tingui més mèrits. En cas d’empat el que porti més temps en
el centre com a funcionari
Aquest dret preferent té priorització respecte al dret preferent da municipi o zona

Prioritats

FASE DRET PREFERENT MUNICIPI O ZONA
Participants

Afectats per la pèrdua de destinació definitiva i reincorporats al servei

Sol·licitud
Especialitats

S’ha d’indicar la casella de dret preferent a municipi o zona
Consignar per ordre de preferència les especialitats de les quals siguin titulars o hagin
estat habilitats. Preval el criteri d’especialitat (per cada especialitat es tindran en
compte totes els peticions de centre d’un mateix municipi abans de passar a la
següent especialitat)
a) Especificar els codis de tots els centres de la localitat o zona ordenats segons
les preferències. Es garanteix l’exercici del dret preferent
No és obligatori demanar zones rurals amb itinerància, ni escoles d’EE nio
CMC
b) Consignar únicament els codis de centres del municipi o zona on es desitgi ser
destinat per ordre de preferència. Si no s’obté destinació es manté el dret
preferent per properes convocatòries. Si s’obté destinació es considera exercit
el dret.

Peticions

Grup de màxim 4
professors

DRET DE CONCURRÈNCIA
Cada un ha de fer una sol·licitud
Només centres o municipis d’una sola província
Si un d’ells no obté destinació es desestimen les altres del grup
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MÈRITS (Cos de mestres)
Antiguitat al centre
(veure notes al punt 1.1.1
el professorat suprimit o
reingressat)
Puntuació afegida a
l’anterior ------------------

Funcionari de carrera amb destinació definitiva
Primer i segon any : 2 punts per cada un (fracció 0,1666 punts per mes complet)
Tercer any: 4 punts (fracció 0,3333 punts per mes complet)
Quart any i següents: 6 punts (fracció 0,50 punts per mes complet)
Funcionari de carrera amb destinació provisional
Cada any: 2 punts (fracció 0,1666 punts per mes complet)
Funcionari de carrera en centre de dificultat especial (veure punt 1.1.3)
Cada any: 2 punts (fracció 0,1666 punts per mes complet)

Funcionari de carrera en el mateix cos
Cada any: 2 punts (fracció 0,1666 punts per mes complet)
Funcionari de carrera en altres cossos (mateix subgrup o superior)
Cada any: 1,5 punts (fracció 0,125 punts per mes complet)
Funcionari de carrera en altres cossos (subgrup inferior)
Cada any: 0,75 punts (fracció 0,0625 punts per mes complet)

Antiguitat al cos

Cos de catedràtic

Puntuació: 5 punts

MERITS ACADÈMICS (màxim 10 punts)
Doctorat i titulacions
posteriors

Doctor : 5 punts
Màster : 3 punts
Reconeixement suficiència investigadora o estudis avançats : 2 punts
Premi extraordinari doctorat, llicenciatura o grau : 1 punt

Altres titulacions
universitàries

Grau : 5 punts
Titulació universitària 1r cicle: 3 punts
Titulació universitària 2n cicle: 3 punts

(no exigides com a requisit d’ingrés )

Titulacions regim especial

Nivell C2: 4 punts
Nivell C1: 3 punts
Nivell B2: 2 punts
Nivell B1: 1 punt

(només es
considerarà el de
nivell superior)

Tècnic superior: 2 punts
Títol professional música o dansa:
1,5 punts

Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya. . Raval 29-35, 3r. 08001. BCN. 93 2956111 Ext 28177

 932956108

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

ENSENYAMENT PÚBLIC

NOVEMBRE 2018

EXERCICI DE CÀRRECS DIRECTIUS (màxim 20 punts)
(en cas de simultaneïtat es valorarà el més avantatjós pel participant)
Director

Per cada any: 4 punts (fracció 0,3333punts per mes complet)

Secretari, cap d’estudis o
càrrecs equivalents

Per cada any: 2,50 punts (fracció 0,2083 punts per mes complet)

Altres funcions docents
(màxim 5 punts)

Per cada any: 1 punt (fracció 0,0833 punts per mes complet)
FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (màxim 10 punts)

Activitats formació

Impartició d’activitats de
formació
Especialitats (diferents a
la d’ingrés)

10 hores: 0,10 punts (màxim 6 punts) se sumen totes les activitats
1 crèdit = 10 hores
Màxim 10 hores computables per setmana no presencials i semipresencials
3 hores: 0,10 punts (màxim 3 punts) se sumen totes les activitats
1 crèdit = 10 hores
1 punt
ALTRES MÈRITS (màxim 15 punts)
Llibres

Publicacions

Autor: 1 punt
Coautor: 0,5 punts
3 autors: 0,40 punts
4 autors: 0,30 punts
5 autors: 0,20 punts
Mes de 5 autors: 0,10 punts

Revistes

Premis en projectes
d’investigació o innivació
Mèrits artístics i literaris

Fins a 2,50 punts

Serveis en llocs de treball
de l’Administració
educativa d’igual nivell o
superior
Membre tribunals
procediments selectius
Tutor pràctiques màster

Per cada any: 1,50 punts (fracció 0,12 punts per mes complet)

Certificat català superior

Certificat superior de català C2 (antigament D): 4 punts

Autor: 0,20 punts
Coautor: 0,10
punts
3 o més autors:
0,05 punts

Fins a 2,50 punts

Per cada convocatòria : 0,50 punts
Per cada curs: 0,10 punts
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