Núm. 178. Març de 2018

PROCEDIMENT D’INGRÉS A COSSOS DOCENTS
Regulació actual i per a futures convocatòries

El Reial Decret 276/2007 regula els procediments convocats per les administracions educatives per a l’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos de funcionaris docents.
És el marc normatiu sota el qual es regula l’actual convocatòria del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, Resolució ENS/2742/2017, amb proves a partir de l’abril de 2018.
El Reial Decret 84/2018 suposa una modificació del RD 276/2007, afegint-hi una disposició transitòria, i és el marc
normatiu que regularà els futurs procediments selectius d’ingrés fins al 2019. L’esquema general previst al RD
276/2007 es manté i sobre aquest se’n fan les variacions que s’indiquen a les taules següents.
En relació al procediment d’ingrés a cossos docents hi queda regulat:
Sistema de selecció: cal comprovar els coneixements específics, científics i tècnics de l’especialitat docent i també l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent. El sistema d’ingrés és el
concurs-oposició, amb una fase de pràctiques que també forma part del procés selectiu.
Fase d’oposició: proves convocades d’acord amb l’especialitat docent, que guardaran relació amb els temaris establerts.
L’ordre, parts, exercicis i duració de les proves seran determinats per l’administració educativa convocant.
El caràcter de les proves és eliminatori.
Les proves d’idiomes moderns es realitzaran en l’idioma corresponent.
En les especialitats que incloguin habilitats instrumentals o tècniques aquestes han de ser avaluades.
Prova de coneixements específics de l’especialitat (fase d’oposició)
Part A: prova pràctica per comprovar la formació científica i el domini de les habilitats tècniques corresponents a
l’especialitat.

Part B: desenvolupament per escrit d’un tema escollit per l’aspirant d’entre un nombre de temes extret a l’atzar.
Nombre de temes de l’especialitat → Nombre de temes extrets a l’atzar a la part B
RD 276/2007 i les proves d’abril 2018
RD 84/2018
fins a 25→2;

26 a 50→3;

51 o més→4

fins a 25→3;

26 a 50→4;

51 o més→5

La prova es valora de 0 a 10 punts. Cal un 5 o més per superar-la. Cadascuna de les parts ha de tenir una puntuació mínima de 2,5 sobre 10.
RD 276/2007, no modificat pel RD 84/2018
Proves Abril 2018
Cadascuna de les parts (A i B) ha de suposar un mínim del 30% de la puntuació
de la prova.

Part A: 70%
Part B: 30%

Prova de comprovació de l’aptitud pedagògica i del domini de tècniques necessàries per a l’exercici docent
(fase d’oposició)
Presentació d’una programació didàctica.
Preparació i exposició oral d’una unitat didàctica.
Es valora de manera conjunta de 0 a 10 punts. Cal un 5 o més per superar-la.
Fase de concurs
Es valoraran els mèrits dels aspirants.
La valoració es farà segons estableixi la convocatòria i respectant les especificacions bàsiques que regula el RD:
Puntuació global de mèrits: màxim 10 punts
Experiència docent prèvia
RD 276/2007 i les proves d’abril 2018
Màxim 5 punts
Es comptabilitza un màxim de 5 anys
per cada any en especialitats docents de:
· cos a què s’opta, en centres públics: 1p
· altres cossos, en centres públics: 0,5p
· mateix nivell/etapa ed., en altres centres: 0,5p
· diferent nivell/etapa ed., en altres centres: 0,25p
Formació acadèmica: màxim 5 punts
Altres mèrits: màxim 2 punts

RD 84/2018
Màxim 7 punts
Es comptabilitza un màxim de 10 anys
per cada any en especialitats docents de:
· cos a què s’opta, en centres públics: 0,7p
· altres cossos, en centres públics: 0,35p
· mateix nivell/etapa ed., en altres centres: 0,15p
· diferent nivell/etapa ed., en altres centres: 0,1p

Qualificació
La qualificació de la fase d’oposició és la mitjana de les dues proves que la componen, amb el requisit d’haver superat totes dues.
La qualificació global del concurs-oposició és
RD 276/2007 i les proves d’abril 2018
RD 84/2018
Qualificació fase d’oposició: 2/3 (~66,7%)
Qualificació fase de concurs: 1/3 (~33,3%)

Qualificació de la fase d’oposició: 60%
Qualificació de la fase de concurs: 40%

Cal fer públics els resultats obtinguts pels aspirants durant el procés selectiu: puntuació de cadascuna de les proves eliminatòries, puntuació de la fase de concurs i puntuacions finals dels aspirants seleccionats per a la fase de
pràctiques. Aquests són els que, un cop ordenats segons la puntuació global, tinguin un número d’ordre igual o inferior al nombre de places convocades per al cos i especialitat.
Cal confeccionar i publicar una llista única d’aspirants seleccionats per cos i especialitat, distingint entre diferents
procediments d’ingrés o accés si escau.
Fase de pràctiques
Regulada per les administracions educatives, amb període de docència directa que forma part del procediment selectiu. Tutelada per professors experimentats, duració mínima d’un trimestre i no superior a un curs escolar. Pot incloure cursos de formació.
Possibles exempcions per a qui hagi impartit docència com a mínim un curs com a funcionari de carrera.
Avaluació amb Apte o No Apte, amb la possible repetició de la fase de pràctiques per una única vegada.
Nomenament de funcionaris de carrera. Un cop superades totes les fases.

