BAREM MÈRITS OPOSICIONS 2019
BAREM MÈRITS INGRÉS LLIURE (màxim 10 punts )

1 any en especialitats del mateix cos en centres públics: 0,70 punt
Experiència docent prèvia
(màxim 7 punts)

1 any en especialitats de cossos diferents, en centres públics: 0,35 punt
1 any en especialitats del mateix cos , en altres centres: 0,15 punts
1 any en especialitats de diferent cos, en altres centres: 0,10 punts
Nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol al·legat per a l'ingrés al cos tal i com a
continuació s'indica:
•

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1 punt

•

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5 punts

Màster: 1 punt
Formació acadèmica
(màxim 5 punts)

Doctor: 1 punt
Premi extraordinari en el doctorat: 0,5 punts
Titulacions universitàries de primer cicle: 1 punt
Titulacions universitàries de segon cicle: 1 punt
Titulació professional de música o dansa: 0,5 punts
Certificació de nivell avançat d'aptitud o equivalent d’EOI: 0,5 punts
Titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2 punts
Titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent: 0,2 punts
Titulació de tècnic esportiu superior: 0,2 punts
3 crèdits (no Inferior a 30 hores): 0,1 punts
Formació permanent

Altres mèrits
(màxim 2 punts)

10 crèdits (100 hores): 0,25 punts

Formació impartida 20 hores impartides: 0,1 punts
Certificat de nivell superior de català (D - C2): 0,2000 punts
Certificat d’una llengua estrangera del nivell C1 del MECR: 0,75 punts
Certificat d’una llengua estrangera del nivell C2 del MECR: 1 punt
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
Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,10
Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,15
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