
Barem concurs de trasllats 2016-2017
(Resolució ENS/2293/2016, d'11 d'Octubre)

Tota la informació a http://secundaria/trasllats

Els mèrits al·legats han d'haver estat reconeguts abans o en la data de finalització del termini de presentació de sol·lici-
tuds: 28 de novembre de 2016. 
No cal acreditar les condicions exigides i els mèrits al·legats que constin a l'aplicació ATRI. La resta de mèrits hauran de 
ser al·legats de la manera indicada en la convocatòria.

1 Antiguitat

1.1 Al centre

Amb destinació definitiva: 
- Primer i segon any: 2 punts per cadascun (fracció d’any: 0,1666 punts per cada mes complet). 
- Tercer any: 4 punts (fracció: 0,3333 punts/mes).
- Quart any i següents: 6 punts per cadascun (fracció: 0,50 punts/mes).
Avís: a qui participi amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva, a la puntuació corresponent a les 
destinacions definitives se li sumarà l’obtinguda per la situació de provisionalitat que hagi pogut tenir. Però, un cop obtin-
guda una nova destinació no podrà tornar a acumular-se la puntuació de la destinació provisional.

Amb destinació provisional:  2 punts per any (fracció: 0,1666 punts/mes).

Amb destinació d'especial dificultat: 2 punts per any (fracció: 0,1666 punts/mes).
Avís: la puntuació obtinguda s'afegirà a la puntuació corresponent a les situacions laborals anteriors (provisionalitat o pla-
ça definitiva). No obstant això, no es computarà el temps fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de 
serveis, amb llicències per estudis o en supòsits anàlegs que suposin que no s'ha exercit al lloc de treball. 
El professorat adscrit a centres de màxima complexitat obtindrà la puntuació corresponent a l'antiguitat al centre a partir 
de la data  que el centre va ser catalogat com a tal.

1.2 Al cos (com a funcionari de carrera)

Amb serveis efectius prestats en situació de servei actiu en el cos a què correspon la vacant: 2 punts per any (fracció: 
0,1666 punts/mes).
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Amb serveis efectius en d’altres cossos docents, del mateix subgrup o superior: 1,50 punts per any (fracció: 0,125 
punts/mes).

Amb serveis efectius en d’altres cossos docents a què es refereix la LOE, d’un subgrup inferior: 0,75 punts per any (frac-
ció: 0,0625 punts/mes).

2 Cossos de catedràtics

Per ser dels cossos de catedràtics, d’EOIs o d’arts plàstiques i disseny: 5 punts.

3 Mèrits acadèmics (10 punts com a màxim)

a) En tot aquest apartat, únicament podran valorar-se les titulacions amb validesa oficial a l'estat espanyol. No es bare-
maran els títols universitaris no oficials que, d'acord a la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 
d'octubre, siguin expedits per les universitats. Quan els títols hagin estat obtinguts a l'estranger o hagin estat expedits 
per institucions docents d'altres països, haurà d'adjuntar-s'hi la corresponent homologació. 

b) Les especificacions que es fan en aquest apartat, en la titulació al·legada per a l'ingrés en el cos des del qual es con-
cursa a efectes de la participació del funcionariat dels cossos de catedràtics, s'entendran referides a la titulació al·legada 
per a l'ingrés al corresponent cos de professors des del qual s'han integrat o, si s'escau, l'al·legada per a l'ingrés en el 
cos de catedràtics numeraris de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts 
aplicades i oficis artístics. 

3.1 Doctorat, postgraus i premis extraordinaris (només es valorarà un títol per cada subapartat):
- Títol de doctor: 5 punts.
- Títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l'ingrés a la funció pública docent, per a l’obtenció del qual 
s’hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits: 3 punts. 
- Títol de suficiència investigadora o el certificat o diploma acreditatiu d’estudis avançats: 2 punts. Aquest mèrit només es 
valorarà quan no s'hagi al.legat la possessió del títol de doctor. 
- Premi extraordinari en el doctorat, llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superi-
ors de música, per la menció honorífica en el grau superior: 1 punt.

3.2 Altres titulacions universitàries: es valoraran únicament titulacions universitàries de caràcter oficial, i en el cas que no 
hagin estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l'ingrés en el cos des del qual es participa. 
- Títol universitari oficial de grau: 5 punts.
- Titulacions universitàries de primer cicle: 3 punts.

Notes: 
a) En el cas de personal funcionari del subgrup A2, no es valorarà per a aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estu-
dis de primer cicle que es presenti. 

En el cas de personal funcionari del subgrup A1, no es valorarà per a aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis de pri-
mer cicle que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es pre-
senti. 

b) No es considera titulació de primer cicle la superació d'algun dels cursos d'adaptació. 

c) No es valoraran els primers cicles que hagin permès l'obtenció d'altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s'al-
leguin com a mèrits en el subapartat següent. 

- Titulacions universitàries de segon cicle: 3 punts.

a) En el cas de funcionaris de cossos del subgrup A1, no es valoraran, per a aquest apartat,  els estudis d'aquest tipus 
que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, si escau, ensenyaments complementaris) per a l'obtenció 
del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti. 

b) La presentació d'aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon ci-
cle, sense que en cap cas no es consideri que acrediti implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. Perquè també
es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa correspo-
nent. 

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de 
llicenciat, únicament es valoraran com a segon cicle. 

3.3 Titulacions de règim especial i d'FP:
Avís: la valoració de les certificacions de l’EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català C2  ( anteri-
orment nivell D ) es realitzarà d'acord amb el que indica l'apartat 6.7, de forma que la suma dels dos apartats equivalgui 
als 4 punts que corresponen al nivell superior de català.
- Certificació de nivell C2: 4 punts.
- Certificació de nivell C1: 3 punts.
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- Certificació de nivell B2: 2 punts.
- Certificació de nivell B1: 1 punt.
- Títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, de tècnic esportiu superior o de formació professional o equivalent: 2 
punts.
- Títol professional de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i dansa: 1,5 punts.

4 Càrrecs directius i altres funcions com a funcionari de carrera (20 punts com a màxim)

En el cas que s'hagin exercit simultàniament més d'un d'aquests càrrecs i/o funcions no podrà acumular-se la puntuació i
es valorarà el que resulti més avantatjós per al concursant. 
En el cas de catedràtics d'ensenyament secundari, d'EOIs i d'arts plàstiques i disseny, es tindran en compte els serveis 
prestats en aquests càrrecs com a funcionaris de carrera dels corresponents  cossos de professors, amb anterioritat a la 
integració, inclosos els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, d'EOIs i professors de 
terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.
- Per cada any com a director/a en centres públics docents o en serveis educatius o com a coordinador/a d’aula de for-
mació de persones adultes, així com a director/a d’agrupacions de llengua i cultura espanyoles: 4 punts (fraccions: 
0,3333 punts/mes).
- Per cada any com a vicedirector, subdirector, secretari, cap d’estudis o càrrecs equivalents en centres públics docents: 
2,5 punts (fraccions: 0,2083 punts/mes).
- Per cada any com a coordinador de cicle, cap de seminari, de departament o de divisió en centres públics, assessor de 
formació permanent o funcions docents anàlogues, així com per la funció tutorial exercida a partir de l’entrada en vigor de
la LOE: 1 punt (fraccions: 0,0833 punts/mes) fins a un màxim de 5 punts.

5 Formació i perfeccionament (10 punts com a màxim)

Cada crèdit equival a 10 hores.
El nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10 
hores.

- Per activitats superades que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics  de les espe-
cialitats del cos a què es pertany, a les places a les quals s'opti, o relacionades amb l’organització escolar o amb les tec-
nologies aplicades a l’educació, organitzades per les administracions educatives, així com les organitzades per universi-
tats o per institucions no lucratives, sempre que les activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administra-
cions educatives: per cada 10 hores (0,1 punts fins a un màxim de 6 punts).
Avís: se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant si és 
inferior a 10 i l'acreditació de directiu professional docent reconeguda mitjançant el procediment regulat per la Resolució 
ENS/57/2012 correspon a 150 hores de formació en aquest subapartat.

- Per la impartició d'activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat anterior: per cada 3 hores (0,1 
punts fins a un màxim de 3 punts).
Avís: se sumaran les hores de totes les activitats, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant si és 
inferior a 3.

- Per cada especialitat corresponent al cos pel qual es concursa, i diferent de la d’ingrés, adquirida pel procediment d’ad-
quisició de noves especialitats o obtinguda mitjançant la superació d’un concurs oposició convocat amb anterioritat al 
1994: 1 punt.

6 Altres mèrits (15 punts com a màxim)

6.1 Publicacions: fins a 8 punts 

a) Llibres en els seus diferents formats (paper o electrònic): 
- Autor .................................fins 1 punt 
- Coautor ........................... fins 0,5 punts 
- 3 Autors ........................... fins a 0,4 punts 
- 4 Autors ........................... fins a 0,3 punts 
- 5 Autors ........................... fins 0,2 punts 
- Més de 5 autors .............. fins a 0,1 punts 

b) Revistes en els seus diferents formats: 
- Autor ................................. fins 0,2 punts 
- Coautor ............................. fins 0,1 punts 
- 3 o més autors .................. fins a 0,05 punts 
No seran valorades les publicacions  en què no hi figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo, així com aquelles 
en què l'autor en sigui l'editor. 
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6.2 Per premis d’àmbit autonòmic, estatal o internacional, convocats per alguna administració educativa i per la participa-
ció en projectes de recerca o innovació en l’àmbit de l’educació: fins a 2,5 punts.

6.3 Per premis en exposicions, concursos o certàmens d’àmbit autonòmic, estatal o internacional; per composicions o co-
reografies estrenades com a autor o per enregistraments amb dipòsit legal; per concerts com a director, solista, ballarí, 
solista en l’orquestra o en agrupacions de cambra; per exposicions individuals o col·lectives: fins a 2,5 punts.

6.4 Per cada any de serveis, essent funcionari de carrera,  en un lloc de treball de l’Administració educativa del mateix ni-
vell o superior de complement de destinació a l’assignat al cos pel qual participa, així com per comissió de serveis a  Ins-
pecció, assessor tècnic docent i responsable tècnic docent: 1,50 punts (fraccions: 0,12 punts/mes).

6.5 Per cada convocatòria en què s'hagi actuat com a membre dels tribunals dels procediments selectius d’ingrés o ac-
cés als cossos docents als quals es refereix la LOE: 0,25 punts.
Avís: només es valorarà a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2.3.2007).

6.6 Per cada curs de tutoria, essent funcionari de carrera, de les pràctiques del títol universitari oficial de màster per acre-
ditar la formació pedagògica i didàctica exigida per exercir la docència, així com per la tutoria de les pràctiques per a l’ob-
tenció dels títols universitaris de grau que ho requereixin: 0,1 punts.

6.7 Per certificats de coneixement de llengua catalana de nivell superior al requerit per participar amb caràcter general: 4 
punts. Veure l'avís de l'apartat 3.3.
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