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BAREM MÈRITS OPOSICIONS 2019 

  BAREM MÈRITS ACCÉS A COS DE GRAU SUPERIOR (màxim 10 punts ) 

Treball realitzat  
(màxim 5,5 punts)  

Per cada any de serveis com a funcionari de carrera des del qual s’aspira que 

sobrepassin els 6 exigits: 0,5  (màxim 4 punts) (per cada mes 0,0416 punts) 

Exercici de funcions específiques (màxim 2,5 punts) 

- Director, prof delegat FP o c d’ est en extensions batx :  0,3 punts 

- Cap d’estudis, secretari. Coord pedagògic: 0,2 punts 

- Cap departament, coordinador: 0,1 punts 

- Inspecció: 0,3 punts 

- Tasques en Administració educativa: 0,2 punts 

- Avaluació positiva en activitat docent: màxim 2 punts 

Formació i perfeccionament 
(màxim 3 punts) 

Per cada curs de formació 

- No inferior a 3 crèdits (30 h): 0,25 punts (màxim 1,25 punts) 

-  No inferior a 10 crèdits (100 h): 0,5 punts (màxim 1,75 punts). 
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) Mèrits acadèmics 

(màxim 1,5 punts) 

Expedient acadèmic en el títol al·legat per a l’accés al cos:  
Fins a 6 punts: 1 punt.  
Superior a 6 punts i fins a 7,5 punts: 1,25 punts.  
Superior a 7,5 punts: 1,5 punts 

 
Doctor:  0,8 punts  

Titulacions universitàries de primer cicle: 0,4 punts 

Titulacions universitàries de segon cicle: 0,4 punts 

Certificat de nivell superior de català (D - C2): 0,3 punts 
 
Titulació professional de música o dansa: 0,2 punts 

Certificació de nivell avançat d'aptitud o equivalent d’EOI: 0,5 punts 

Publicacions, 

participació en 

projectes educatius i 

mèrits artístics 

(màxim 1,5000 

punts). 

Per publicacions relacionades amb l’especialitat del cos a què opta o amb la 

didàctica general (màxim 0,75 punts). 

Per participació en projectes educatius (màxim 0,7500 punts). 

Per premis en exposicions o concursos (màxim 0,7500 punts). 

Per activitats de formació impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, 
director, coordinador o tutor de cursos de formació reconeguts pel Departament 

- Per cada bloc de 20 hores impartides,: 0,15 punts 

Altres mèrits 

 

Puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d’oposició del procediment 
d’accés a 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. 

 


