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Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés
a un cos de grau superior

Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds de participació.
Les compulses per a justificar mèrits han d'estar fetes per l'òrgan convocant, on
s'inclouen els propis tribunals.
Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.
Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

1. Treball realitzat (màxim 5,5000 punts)
1.1 Antiguitat. Per cada any de serveis prestats 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 es sumen 0,0416 punts.
Documents justificatius:
Quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic, no serà necessari
presentar cap justificació atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció
General de Professorat i Personal de Centres Públics.
En d'altres casos, full de serveis on consti la durada real dels serveis prestats
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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.

Documents justificatius:
Fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa
de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida
pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent

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.

Documents justificatius:
Fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa
de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida
pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent.

1.2.3 Per cada curs acadèmic com a cap de departament, coordinador de cicle o etapa
o altres òrgans de coordinació docent d'un centre docent públic: 0,1000 punts.

Documents justificatius:
Nomenament del director del centre corresponent.
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1.2.4 Per cada any exercint funcions corresponents a la Inspecció d'Educació: 0,3000
punts.

Documents justificatius:
Certificació acreditativa on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si
escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.5 Per cada any en un lloc de treball de l'Administració educativa:0,2000 punts.

Documents justificatius:
Certificació del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió,
de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.6 Per l'avaluació positiva de l'activitat docent, realitzada durant el curs actual per
la inspecció educativa (màxim, 2,0000 punts).

RESUM
BAREM MÈRITS ACCÉS A COS DE GRAU SUPERIOR (màxim 10 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)
Treball realitzat
(màxim 5,5 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
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2. Formació acadèmica (màxim 3,0000 punts)
2.1 . Per cada curs de formació i perfeccionament superat, relacionat amb
l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la
informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o
la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes
competències educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació
permanent organitzades per entitats col·laboradores del Departament d'Educació o
activitats reconegudes pel Departament d'Educació o altres Administracions
educatives:

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).
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Consideracions generals referents als subapartats de la
formació permanent.
▪

No s'han de lliurar els certificats d'activitats de formació que ja constin en la
base de dades de la Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació.

▪

Només cal lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació
d'activitats realitzades que l'aspirant.

▪

S'inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats
de formació que es trobin dins dels pla de formació permanent, ja siguin de la
modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la
modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de
treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula
rodona).

▪

Per Administracions educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya,
l'Estat o altres comunitats autònomes. Els cursos organitzats per les universitats
(públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) poden ser valorats
sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre
d'hores de durada

▪

Els cursos reconeguts pel Departament d'Educació o per d'altres
Administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar
explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de
reconeixement.

▪

Poden ser valorats en aquest subapartat 2.1.2 els màsters, els cursos de postgrau
i els cursos que serveixin per obtenir una especialitat.

▪

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoren en els mateixos termes
els cursos organitzats pels conservatoris de música.
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Documents justificatius:
-

Certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent,
amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no
les indiqui).

-

Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat
col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en
qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la
resolució de reconeixement.

-

Als efectes del subapartat 2.1.1, es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5
crèdits (15 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest
apartat.

-

No es poden valorar en aquest subapartat 2.1 els cursos o activitats que
condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat
d'aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una
titulació universitària.

-

Així mateix, tampoc es valoren els cursos o activitats la finalitat dels quals
sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica o del títol
d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

-

D'acord amb el que s'estableix a l'article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20
d'agost, el nombre d'hores computables per setmana a les activitats no
presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10

RESUM
Per cada curs de formació
Formació i
perfeccionament
(màxim 3 punts)

-

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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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 per a l'accés al cos: Es valora
exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter
general i al·legat per a l'accés al cos, tal i com s'indica a continuació:
Fins a 6 punts:

1,0000 punt.

Superior a 6 punts i fins a 7,50 punts: 1,2500 punts.
Superior a 7,50 punts:

1,5000 punts.

Documents justificatius:
Certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar
les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del
títol al·legat.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la
certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s'apliquen les
equivalències següents respecte a l'escala de puntuacions d'1 a 10 punts:
Aprovat:

5 punts.

Notable:

7 punts.

Excel·lent:

9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Per posseir el títol de doctor, 0,8000 punts.
Documents justificatius:
Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la
certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest.
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3.1.3 Altres titulacions universitàries: Es valoren les titulacions universitàries de caràcter
oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com
s'indica a continuació:

3.1.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle. Per cada títol de diplomat, enginyer
tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis
corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 0,4000
punts.

Documents justificatius:
Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos
i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament
dels drets d'expedició d'aquests.
En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s'acrediti la superació
dels mateixos.

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
equivalents: 0,4000 punts.
En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per
aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per
l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius:
Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos
i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels
drets d'expedició d'aquests. L'aspirant que hagi realitzat un primer cicle i un segon cicle
que s'hagi de valorar, es computarà 0,4000 punts per cada cicle.

10

3.1.4 Pel certificat de nivell superior de català (C2): 0,3000 punts.
Documents justificatius:
Fotocòpia compulsada del títol, diploma o certificat corresponent, Titulacions
d'ensenyaments de règim especial. Es valoren les titulacions corresponents a
ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes i conservatoris
professionals i superiors de música, en el cas de no haver estat al·legades com a
requisit per a ingressar en la funció pública docent.

Es valoren de la forma següent:
3.1.5.1 Titulacions de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i
superiors de música: 0,2000 punts.
Documents justificatius:
Certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos
i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament
dels drets d'expedició d'aquests
3.1.5.2 Certificats de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials
d'idiomes: 0,5000 punts.
En aquest sentit seran vàlids altres certificats equivalents o superiors al nivell B2 del marc
europeu comú de referència.
Documents justificatius:
Certificació acadèmica o fotocòpia dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas,
de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.
Quan un aspirant presenti varies certificacions del mateix nivell i del mateix idioma
només es té en compte una. Quan un aspirant presenti varies certificacions de diferents
nivells i del mateix idioma només es té en compte la de nivell superior.
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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).
Documents justificatius:
Els exemplars corresponents.
3.2.2 Per participació en projectes educatius (màxim 0,7500 punts).
Documents justificatius:
Certificació emesa per l'òrgan responsable.
3.2.3 Per premis en exposicions o concursos (màxim 0,7500 punts).
Documents justificatius:
Els programes, crítiques i, si escau, l'acreditació d'haver obtingut premis.

3.2.4 Per activitats de formació permanent 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. En el cas de Catalunya aquestes
activitats de formació han d'haver format part del pla de formació del
Departament d'Educació o han d'haver estat reconegudes per aquest. Documents
justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb
l'especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s'accepta cap
certificació que no les indiqui).
Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora ha
de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que
està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement
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3.3 Per haver obtingut una 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 d'una convocatòria de proves per a la provisió
de places de funcionaris docents a partir de l'any 2007.
La puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final
d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima.
Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,20.
Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,30.
En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada s'acumulen
els còmputs resultants.

Documents justificatius:
Quan la puntuació s'hagi obtingut en una convocatòria del Departament d'Educació
i així consti informat al seu registre informàtic, no serà necessari presentar cap
document acreditatiu, atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció
General de Professorat i Personal de Centres Públics
Els altres casos cal presentar un certificat amb la puntuació de la prova de la fase
d'oposició emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.
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RESUM

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

Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3 punts)

Mèrits acadèmics
(màxim 1,5 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
Per publicacions relacionades amb l’especialitat del cos a què
opta o amb la didàctica general (màxim 0,75 punts).

Publicacions,
participació en
projectes
educatius i mèrits
artístics (màxim
1,5000 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
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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.

Responsable ensenyament públic FESP-UGT
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