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Barems de mèrits. 
Procediments d’accés i d’adquisició de noves especialitats

Barem de mèrits. Procediment d’ingrés lliure i de reserva d’aspirants amb discapacitat.
Únicament  es  valoren  els  mèrits  perfeccionats  fins  a  la  data  de  finalització  del  termini  de  presentació  de  sol·licituds  de
participació.
La valoració màxima dels mèrits és de 10 punts. Es valoren un màxim de 10 anys d’experiència docent prèvia.

Procediment d'ingrés lliure i de reserva d'aspirants amb discapacitats
- Experiència docent prèvia (màxim 7 punts)
Es tenen en compte un màxim de 10 anys, cadascun dels quals valorat només en un subapartat. 

- en especialitats del cos al que s'opta, en centres públics: 0,70 punt
- en especialitats de cossos diferents al que s'opta, en centres públics: 0,35 punts
- en especialitats del mateix nivell o etapa educativa al cos que s'opta, en altres centres: 0,15 punts
- en especialitats de diferent nivell o etapa educativa al cos que s'opta, en altres centres: 0,10 punts
Es compten també mesos, de manera proporcional, podent acumular dies de diversos períodes. 

- Formació acadèmica (màxim 5 punts)
- L'expedient acadèmic del títol al·legat per l'ingrés puntua un màxim de 1,5 punts
- Postgraus, doctorats, premis extraordinaris i altres titulacions universitàries: entre 0,5 i 1p cadascun.
- Titulacions de règim especial i de formació professional inicial: de 0,2 a 0,5p cadascun

Altres mèrits (màxim 2 punts)
- Formació permanent superada: 0,1p per curs de 30h. o més, 0,25p/100h. Durades inferiors (mín.15h.) acumulables.
- Formació permanent impartida: 0,1p per bloc de 20h.
- Certificat de nivell superior de català (C2): 0,2p. Domini de llengües estrangeres: nivell C1 0,75p, nivell C2 1p.
-  Puntuació  mínima  de  6  a  la  fase  d’oposició  de  procediments  d’ingrés  de  convocatòries  anteriors:  coeficient  de
bonificació de punts del subapartat-

Barem de mèrits. Procediments d'accés a un cos de grau superior i d'accés a un cos del mateix grup i complement de
destinació

La valoració màxima dels mèrits és de 10p.
-  Treball  realitzat  (màxim  5,5  punts):  Antiguitat  com a  funcionari  de  carrera,  exercici  de  funcions  específiques  i  avaluació
voluntària, exercici de càrrecs directius i de coordinació, exercici de funcions a la Inspecció o Administració educativa.
- Cursos de formació i perfeccionament (màxim 3 punts)
- Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3 punts)

Requisits específics per als procediments d’accés

per al procediment d'accés a cossos docents de grup superior
- Ser funcionari docent dels cossos i escales del subgrup A2 i haver-hi romàs un mínim de 6 anys com a funcionari de carrera.
- Tenir la titulació requerida per a l'ingrés al cos al qual es vol accedir.
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per al procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació
- No hi ha límit d'antiguitat en el cos d'origen.
- Tenir la titulació exigida per a l'ingrés al cos.
- Es pot accedir al nou cos tant per la mateixa especialitat que al cos d'origen com per una altra.

Procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior
Superació d'una prova: exposició oral i en sessió pública d'un tema de l'especialitat a que s'accedeix, triat d'entre 8 (9 si hi ha
concordança entre especialitat i titulació al·legada) escollits a l'atzar. 

-  Cal  donar  una visió  dels  trets  fonamentals  del  tema i  relacionar-lo  amb el  currículum establert,  i  completar-ho amb el
plantejament  didàctic  indicant  competències,  objectius,  continguts,  activitats  d’ensenyament-aprenentatge  i  avaluació,  i
recursos necessaris.
- Es disposa de dues hores per a la preparació de l'exposició,  amb el material auxiliar  que es cregui  oportú, aportat pel
candidat, i sense possibilitat de connexió amb l'exterior.
- Es disposa d'un temps màxim de 20' d'exposició, amb el material auxiliar que es consideri oportú i amb un guió que no
excedeixi un full per les dues cares. El tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments en un temps màxim de 10’.
- La prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic.

La qualificació és de 0 a 10 punts. Cal un mínim de 5 per superar-la.

Procediment selectiu d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

Si s'accedeix a la mateixa especialitat de la que són titulars al cos d'origen

- Exposició oral (màx.  20'), seguida de debat (màx. 10') d'una programació didàctica elaborada per l'aspirant i que s'haurà
lliurat en l'acte de presentació.

Si s'accedeix a una especialitat diferent de la que són titulars al cos d'origen:

- Exposició oral i en sessió pública d'un tema de l'especialitat, triat entre 9 escollits a l'atzar.
- Cal donar una visió dels trets fonamentals del tema, relació amb el currículum establert  i  plantejament didàctic indicant
competències, objectius, continguts, activitats d’ensenyament-aprenentatge i avaluació, i recursos necessaris.
- Es disposa de dues hores per a la preparació de l'exposició,  amb el material auxiliar  que es cregui  oportú, aportat pel
candidat, i sense possibilitat de connexió amb l'exterior.
- Es disposa d'un temps màxim de 20' d'exposició, amb el material auxiliar que es consideri oportú i amb un guió que no
excedeixi un full per les dues cares. El tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments en un temps màxim de 10’.

La qualificació és de 0 a 10 punts. Cal un mínim de 5 per superar-la.

Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants. Procediments d’accés
- La puntuació global del concurs oposició s'obté ponderant en un 55% la fase d'oposició i un 45% la fase de concurs.
-  Superen el concurs oposició els aspirants que, ordenats segons la puntuació global  de les fases d'oposició i  concurs,  els
correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places reservades.

Procediment d'adquisició de noves especialitats
Es poden adquirir les especialitats de les quals s'ofereixen places en aquesta convocatòria. L'adquisició de noves especialitats
no consumeix places ofertes.
Cal ser funcionari de carrera del cos a què s'opta i reunir els requisits exigits per participar en el procediment d'ingrés lliure per
l'especialitat.
Els  drets  de  participació,  terminis  de  presentació,  òrgans  de  selecció  i  calendari  són  els  mateixos  que  per  la  resta  de
procediments. Quan no es nomenin tribunals específics les actuacions dels candidats seran posteriors a les dels procediments
d’ingrés o accés al cos.
El sistema de selecció consta d'una prova d'exposició oral, on haurà de demostrar els coneixements sobre currículum i domini
dels recursos didàctics i pedagògics, d'un tema de l'especialitat a la que s'opti escollit per l'aspirant d'entre un nombre trets a
l'atzar. 

- D'entre 4 temes si l'especialitat en té entre 26 i 50 i d'entre 5 si en té més de 50.
- Es disposa d'una hora per l'exposició oral. Es pot disposar d’un guió d’un full per les dues cares, que caldrà lliurar.
- Per la preparació disposa de 2 hores, incomunicat i podent consultar el material bibliogràfic que cregui oportú.
- En totes les especialitats convocades de cada cos la prova incorpora la realització d’un exercici de contingut pràctic propi
de l’especialitat. El candidat disposa d'un temps màxim de tres hores, com a criteri general, amb posterior lectura de la prova
davant del tribunal.
- Cada aspirant serà qualificat amb un apte o no apte en relació a l'obtenció de la nova especialitat.

Es publicarà al  DOGC la llista d'aspirants declarats aptes i  se'ls expedirà una acreditació.  Els seleccionats queden
exempts de la fase de pràctiques i es mantenen les especialitats prèvies del funcionari docent.


