Núm.174b. Desembre de 2017

OPOSICIONS 2018. Barem de mèrits
Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds de participació: 20 de desembre de 2017.
Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.
La valoració màxima dels mèrits és de 10 punts.

Procediment d'ingrés lliure i de reserva d'aspirants amb
discapacitats
Experiència docent prèvia (màxim 5,0000 punts)
Es tenen en compte un màxim de 5 anys, cadascun dels quals valorat només en
un subapartat.

Experiència docent en especialitats:

cada any

cada mes

1.1 del cos al que s'opta, en centres públics

1,0000

0,0833

1.2 de cossos diferents al que s'opta, en centres públics

0,5000

0,0416

1.3 del mateix nivell o etapa educativa al cos que s'opta, en altres centres

0,5000

0,0416

1.4 de diferent nivell o etapa educativa al cos que s'opta, en altres centres

0,2500

0,0208

Poden acumular-se períodes inferiors al mes per tal de completar un mes sencer o un número enter de mesos.
No poden acumular-se les puntuacions corresponents quan els serveis s'hagin prestat simultàniament en més d'un centre
docent.
Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Dept. d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, i així consti informat al seu registre informàtic, no cal presentar justificació.
En la resta de casos cal la certificació expedida pel director del centre corresponent. En el cas de centres privats cal el
vistiplau de l'Administració Educativa. En aquesta certificació ha de constar la categoria, especialitat i la durada real dels
serveis, amb les dates exactes d'inici i finalització.
Només es valoren els serveis prestats en els ensenyaments que consten a l'article 3.2 de la Llei orgànica d'educació.
Els serveis prestats en universitats públiques o privades, centres hospitalaris, educació infantil de 1r cicle, UECs o a
l'estranger són valorats pel subapartat corresponent.

Formació acadèmica (màxim 5,0000 punts)
▶ L'expedient acadèmic del títol al·legat per l'ingrés, valorant-ne exclusivament la nota mitjana.
Nota mitjana (notes de 0 a 10)

Nota mitjana (notes de 0 a 4)

Puntuació

de 6,01 fins a 7,50

de 1,51 fins a 2,25

1,0000 punt

de 7,51 fins a 10

de 2,26 fins a 4

1,5000 punts

Si a la certificació acadèmica no s'inclouen les expressions numèriques s'aplicaran equivalències.
Si a la certificació acadèmica figuren les assignatures amb diferent valor de crèdits es farà la mitjana ponderant la nota de
cada assignatura segons el seu nombre de crèdits.
No es consideren, per la nota mitjana d'expedient acadèmic, qualificacions de projecte final de carrera, tesina o anàlogues.
▶ Estudis universitaris de 3r cicle, títol de màster (mínim 60 crèdits, d'especialització acadèmica o professional o de tasques
investigadores), suficiència investigadora o equivalent: 1,0000 punt
Títol de doctor: 1,0000 punt
Premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts
Altres titulacions universitàries de 1r cicle (enginyer tècnic, arquitecte tècnic o estudis de 1r cicle d'una llicenciatura,
arquitectura o enginyeria): 1,0000 punts
Altres titulacions universitàries, estudis de 2n cicle (llicenciatura, arquitectura, enginyeria): 1,0000 punt

▶ Titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts
Certificació de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'EOIs (una certificació per idioma): 0,5000 punts
Titulació d'arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts
Titulació de tècnic superior de FP o equivalent: 0,2000 punts
Titulació de tècnic esportiu superior: 0,2000 punts

Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)
▶ Formació permanent, per cada curs superat, relacionat amb l'especialitat, l'organització escolar, les TIC aplicades a
l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, i organitzades o reconegudes pel Departament:
- No inferior a 3 crèdits (30h): 0,1000 punts
- No inferior a 10 crèdits (100h): 0,2500 punts.
S'hi poden incloure màsters, títols propis i cursos de postgrau. No s'hi poden incloure els cursos o activitats que condueixin
a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica com el certificat d'aptitud pedagògica, el títol d'especialització didàctica, els
cursos de doctorat o els cursos per obtenir una titulació universitària.
No cal presentar els certificats d'activitats de formació que constin a xtec.cat/verifica_certificat
Es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15h) que compleixin els requisits.
Per a les activitats no presencials i semipresencials no es poden computar més de 10h per setmana.
▶ Formació permanent impartida (a Catalunya, reconeguda o organitzada pel Departament)
- Per cada bloc de 20h impartides: 0,1000 punts
▶ Certificat de nivell superior de català (C2): 0,2000 punts
▶ Certificat de domini de llengües estrangeres (una certificació per idioma):
- Nivell C1: 0,7500 punts
- Nivell C2: 1 punt
▶ Haver obtingut puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d'oposició en convocatòria anterior -a partir de 2007-,
per la mateixa especialitat suposa una bonificació en aquest apartat:
- Puntuació obtinguda entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica per coeficient 0,10
- Puntuació obtinguda entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica per coeficient 0,15
En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada s'acumulen els còmputs resultants.

Procediments d'accés a un cos de grau superior i d'accés a un cos del mateix grup i complement de
destinació
Treball realitzat (màxim 5,5000 punts)
▶ Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos actual, que sobrepassin els exigits com a requisit:
0,5000 punts, amb un màxim de 4,000 punts. Per cada mes: 0,0416 punts.
▶ Per cada curs acadèmic com a càrrec unipersonal de govern de centres públics docents, a la Inspecció o en un lloc de
treball de l'Administració educ., o de coordinació, segons el càrrec: 0,3000 o 0,2000 o 0,1000 punts
Per l'avaluació positiva de l'activitat docent, realitzada per la inspecció: màxim 2,000 punts

Cursos de formació i perfeccionament (màxim 3,000 punts)
Formació permanent, per cada curs superat, relacionat amb l'especialitat, l'organització escolar, les TIC aplicades a l'educació,
la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, i organitzades o reconegudes pel Departament:
- No inferior a 3 crèdits (30h): 0,2500 punts (màxim 1,2500 punts)
- No inferior a 10 crèdits (100h): 0,5000 punts (màxim 1,7500 punts)

Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,000 punts)
▶ Expedient acadèmic en el títol al·legat per accés al cos, valorant exclusivament la nota mitjana de l'expedient:
Fins a 6: 1,0000 punt; Superior a 6 i fins a 7,50: 1,2500 punts; Superior a 7,50: 1,5000 punts
Títol de doctor: 0,8000 punts
Altres titulacions universitàries: les de 1r cicle: 0,4000 punts; les de 2n cicle 0,4000 punts
Certificat de nivell superior de català (C2): 0,3000 punts
Titulacions de grau mitjà de música i dansa: 0,2000 punts
Certificats de nivell avançat, d'aptitud o equivalent a EOIs, o equivalents o superiors a B2: 0,5000 punts
▶ Publicacions; Participació en projectes educatius; Premis: Un màxim de 0,7500 punts per a cadascun
Activitats de formació permanent impartida: per cada bloc de 20h: 0,1500 punts
▶ Haver obtingut puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d'oposició en convocatòria anterior -a partir de 2007-,
per la mateixa especialitat suposa una bonificació en el aquest subapartat.
- Puntuació obtinguda entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica per coeficient 0,15
- Puntuació obtinguda entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica per coeficient 0,20

