Num. 204. Novembre de 2020

Concurs de trasllats 2020-21
Aquest document és només un resum.
Per informació mes detallada, consultar la RESOLUCIÓ ENS/2669/2020, de 26 d'octubre, de convocatòria de concurs de
trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques
a https://secundaria.info/docu/professorat:trasllats:2021
Com la d'enguany torna a ser una convocatòria estatal, les vacants només corresponen a llocs de treball ordinaris recollits en la
resolució de plantilles. Així, doncs, no s'ofereixen vacants de centres d'adults, de l'IOC ni places específiques.
NOVETATS respecte a l'anterior concurs:
- Com a conseqüència de la situació sanitària, en cas que es faci qualsevol al·legació, caldrà aportar la documentació
en la mateixa sol·licitud telemàtica. Si no fos possible, es farà mitjançant la petició genèrica: https://web.gencat.cat/ca/
tramits/tramits-temes/Peticio-generica. Només quan no sigui possible per ser necessària la presentació del material
original, s'atendrà la seva presentació física als registres administratius.
- Només hi haurà 3 dies hàbils per presentar reclamacions.
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CALENDARI
•
•

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 26 de novembre de 2020.
Presa de possessió de la nova destinació: 1 de setembre de 2021. El professorat que no superi la fase de pràctiques
no podrà prendre possessió de la destinació.
Altres dates “orientatives”, segons el calendari del darrer concurs (no surten al DOGC):

•
•
•
•
•

Publicació de la llista de participants amb la puntuació: cap al gener (3 dies hàbils per reclamacions).
Publicació de vacants provisionals: finals de febrer, primers de març.
Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: març
(10 dies hàbils per a reclamacions i renúncies de participants voluntaris).
Data aproximada de publicació vacants definitives: finals d'abril primers de maig.
Publicació de la resolució definitiva: maig (contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació. Així mateix, es podrà interposar, potestativament, recurs
de reposició, en el termini d'un mes).

PARTICIPANTS
Pot participar el funcionariat de carrera i en pràctiques dependent del Departament d'Ensenyament que es trobin en qualsevol
situació administrativa, excepte suspensió de funcions. El funcionariat que es trobi en qualsevol situació administrativa diferent
de la de servei actiu només podrà participar si l'1 de setembre de 2021 compleix el requisit per reingressar en el servei actiu.
No pot participar el funcionariat dependent d'altres administracions educatives que presti serveis temporalment a Catalunya en
règim de comissió de serveis.

REQUISITS
Requisits d'especialitat
Es podrà concursar amb l’especialitat amb la qual es va ingressar o accedir al cos, així com amb les obtingudes mitjançant el
procediment d’adquisició de noves especialitats.
Als llocs de cultura clàssica hi podran accedir els catedràtics i professorat de secundària de grec i llatí, quedant obligats a
impartir les matèries derivades de totes dues especialitats.
El funcionariat titular de llengua i literatura valenciana i de llengua i literatura catalana (Illes Balears) podran accedir a llocs de
treball de llengua catalana i literatura.
Coneixements lingüístics
S'haurà d’acreditar el coneixement de la llengua catalana equivalent o superior al nivell C1 (antic C), tret dels que van superar
els procediments selectius a partir de l’any 1991, i els que han superat la prova de català de les oposicions d'accés al cos de
mestres.
Igualment, els participants que sol·licitin ser destinats a algun centre d’Era Val d’Aran hauran d’acreditar el coneixement oral i
escrit de l'aranès.
Data de compliment
El funcionariat en servei actiu amb una destinació definitiva a Catalunya podrà participar si en finalitzar el curs 2020-2021 ha
transcorregut un any des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva, si sol·liciten llocs de l'àmbit de Catalunya.
Per poder sol·licitar places d'altres administracions educatives, s'hauran de complir 2 anys de permanència en la darrera
destinació definitiva.
Totes les condicions exigides i els mèrits que s'al·leguin han de complir-se o estar reconeguts a 26 de novembre, llevat del
requisit de permanència en l'última destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per reingressar en el servei
actiu, en el cas dels qui participin des d'excedència i suspensió de funcions, que s'entendrà complert el 31 d'agost de 2021.
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PRIORITAT I DESEMPAT EN CADA FASE
L'ordre de les fases del procediment de concurs de trasllats indica la priorització en l'obtenció de la destinació.
No es podrà prioritzar, en cas de participar per més d'una de les fases, l'obtenció de destinació per una o per l’altra. Per tant, el
fet d'obtenir destinació en una de les fases comportarà, necessàriament, l'anul·lació de les peticions en la posterior.
Dins de cada fase i, si procedeix, de cada col·lectiu, en cas d'empats, aquests es resoldran atenent successivament a:
1r La puntuació més alta en cadascun dels apartats del barem, en l'ordre en què apareixen.
2n La puntuació obtinguda en cada subapartat en l'ordre en què apareixen al barem.
3r L'any en què es va convocar el procediment selectiu a través del qual es va ingressar al cos.
4t La major puntuació obtinguda dintre d'aquest.
La prioritat entre els aspirants seleccionats en les darreres oposicions (Resolució EDU/1/2019), així com els aspirants de
processos selectius anteriors que tenien ajornada o no superada la fase de pràctiques, vindrà determinada per l'any d'oposició i
per l'ordre en que apareguin en les llistes d'aspirants seleccionats, amb l'excepció dels seleccionats per la reserva d'aspirants
amb discapacitat, que tindran dret preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés lliure.
VACANTS
Es tindran en compte les produïdes fins al 31 de desembre de 2020, així com les resultes.

FASES DEL PROCEDIMENT DE CONCURS DE TRASLLATS.
S'estructura en dos fases:
Fase 1
1.1 Dret preferent a centre
Participació voluntària:
a) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball, exclusivament per al centre on
va tenir la darrera destinació definitiva.
b) El professorat amb destinació definitiva al centre que hagi superat el procediment selectiu d’adquisició de noves
especialitats. Un cop obtingut el nou lloc, només podrà exercir aquest dret en ocasió de l’adquisició d’una altra nova
especialitat.
En el supòsit de presentar-se a un mateix lloc de treball diversos participants inclosos en el mateix col·lectiu, la
prioritat entre ells vindrà determinada per la major puntuació total assignada d'acord amb el barem de mèrits
corresponent. En el supòsit que es produeixin empats en les puntuacions, s'utilitzarà com a primer criteri de desempat
el major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera en el centre i, si persisteix l'empat, la resta de criteris
previstos en la base 8.
Sol·licituds
Cal d'indicar a la sol·licitud de participació la casella corresponent a la fase de dret preferent a centre.
El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva haurà d'indicar, en l'ordre desitjat, les especialitats per les quals
vulgui participar en aquesta fase.
El professorat que participa en aquesta fase pel fet d'haver superat el procediment selectiu d'adquisició de noves especialitats,
només podrà fer constar l'especialitat o especialitats superades en aquell procediment per les que desitgi obtenir destinació en
aquesta fase.
En qualsevol cas, el nombre màxim d'especialitats que es podran prioritzar serà de sis.
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1.2 Dret preferent a localitat o a zona
Participants:
a)
b)

c)

d)
e)

Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.
El professorat que, amb pèrdua de la plaça docent que tenia amb caràcter definitiu, va passar a exercir en un altre lloc
a l’Administració, mantenint la seva situació de servei actiu en el cos docent, i sempre que hagi cessat en aquest altre
lloc.
El professorat destinat en centres públics espanyols a l’estranger que hagi de reincorporar-se a una nova destinació el
curs 2019-2020 o que, tot i que s’hagi reincorporat en cursos anteriors, encara no hagi assolit el dret preferent a la
localitat.
El professorat que tingui reconegut aquest dret preferent per execució de sentència o resolució de recurs
administratiu.
El professorat que, després d’haver estat declarat jubilat per incapacitat permanent, hagi estat rehabilitat per al servei
actiu, i no tingui destinació definitiva.

Tots aquests col·lectius tenen dret preferent a la localitat, excepte els professors del supòsit a), els quals podran optar per la
zona o la localitat corresponent al centre del qual hagin estat desplaçats.
El funcionariat que vulgui fer ús del dret preferent, i fins que l’assoleixi, haurà de participar en totes les convocatòries; en cas
contrari, perdrà aquest dret. Aquesta participació és independent del fet que s'hagi obtingut una destinació definitiva per la
participació en la convocatòria per una fase diferent a la del dret preferent i del temps que es porti ocupant aquest lloc amb
caràcter definitiu.
Sol·licituds
S'haurà d'indicar a la sol·licitud de participació la casella corresponent a la fase de dret preferent a localitat o zona.
El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva haurà d'indicar, si desitja fer ús del dret preferent a la localitat o
bé a la zona. De no indicar res, s'entendrà que prefereix zona.
Haurà de consignar, per ordre de preferència, les especialitats per les que vulgui participar, en un nombre màxim de sis.
Opcions per a formular les peticions (s'ha d'optar per una de les dues):
a)

Especificar els codis de tots els centres de la localitat o de la zona. En cas que l’àmbit del dret preferent sigui el
municipi, caldrà especificar els codis de tots els centres del municipi, ordenats segons preferències. Si únicament
s’especifica el codi de municipi, s’entendrà que es demanen tots els centres d’aquest municipi, amb excepció dels
centres de màxima complexitat. En cas que l’àmbit del dret preferent sigui la zona, les peticions de centres hauran
d’estar agrupades per blocs homogenis de municipis. Per tant, dintre de la zona, els codis de centres d’un mateix
municipi han d’estar tots agrupats consecutivament, en un mateix bloc de peticions, en l’ordre que es desitgi, abans de
consignar els codis del següent municipi.
Si es vol demanar també centres de complexitat màxima s’hauran de relacionar també els codis de tots els de la
localitat o zona. Si no és així, es considerarà que el participant opta pel supòsit b).
En cas que aquesta opció a) quedi invalidada perquè la relació de codis sigui incompleta o errònia, es considerarà que
no s’han demanat tots els centres que consten al municipi o zona i, per tant, la participació serà pel supòsit b).
En l’adjudicació de dret preferent preval el criteri d’especialitat respecte a la petició de centres, de manera que per
cada especialitat es tindran en compte totes les peticions de centre sol·licitades d’un mateix municipi, abans de passar
a la següent especialitat. A més dins de cada municipi, si se sol·liciten centres ordinaris i centres de màxima
complexitat, es consideraran, per a cada especialitat sol·licitada, en primer lloc tots els centres d’aquesta tipologia
(ordinària o de màxima complexitat) que corresponguin amb la de la primera petició de centre d’aquell municipi i, a
continuació, tots els centres restants del mateix municipi.
La prioritat dins de cada fase es determinarà per l'ordre dels col·lectius i els criteris de desempat.

b)

Especificar únicament els codis dels centres de la localitat o zona que es vulguin sense obligatorietat de demanar-los
tots. En aquesta opció les peticions passaran a ser considerades com les primeres de la fase de concurs de trasllats,
sense dret preferent. Si no s'obté cap de les adjudicacions sol·licitades, es mantindrà aquest dret preferent per a
properes convocatòries.
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Fase 2
Concurs de trasllats
Participació obligatòria del funcionariat que no tingui destinació definitiva per:
a) Reingrés al servei actiu amb destinació provisional.
b) Compliment de sentència o resolució de recurs.
c) Pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.
d) Excedència forçosa.
e) Suspensió de funcions, una vegada complida la sanció.
f) Procedir de llocs de treball docent a l'estranger o d'altres llocs de l'Administració, o per causes que hagin implicat la pèrdua
del lloc de treball definitiu.
g) Funcionaris en servei actiu i amb destinació provisional, inclosos els funcionaris en pràctiques.
NOTES:
El funcionariat de les lletres a), b), c), f), g) que no presentin la sol·licitud participaran d'ofici.
El funcionariat de les lletres d) i e) que no presentin sol·licitud serà declarat en excedència voluntària per interès particular.
El funcionariat que no obtingui destinació quedarà sense adjudicació.
Participació voluntària (si es reuneix els requisits).
Funcionariat no esmentat a l’apartat de participació obligatòria.
Funcionariat d’altres administracions que vulguin sol·licitar destinació a Catalunya.
No es pot optar a les places d'altres administracions si abans no s'ha obtingut destinació definitiva a l’Administració educativa a
través de la qual es va ingressar als cossos docents.
Dret de concurrència
Participació voluntària condicionada a l'obtenció de destinació en un o diferents centres d'una província. Poden exercir-lo un
nombre màxim de 4 professors amb destinació definitiva que només participin per la fase del concurs de trasllats. Cada
participant haurà de presentar una sol·licitud incloent centres i/o municipis de la mateixa província per a cada grup de
concurrents. Si algun d'ells no obté destinació, es consideraran desestimades totes les del grup
Sol·licituds
La sol·licitud es considerarà presentada i registrada en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica. No s’ha de
presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud, excepte si s'han fet al·legacions i cal presentar documentació
complementària (no cal presentar els mèrits que constin a l'Atri).
El professorat funcionari en pràctiques no hauran d'al·legar ni justificar cap mèrit, ja que el barem no els és d'aplicació, i
obtenen destinació seguint la puntuació del procés selectiu.
Es podrà eliminar la sol·licitud dins el termini de presentació.
Els participants podran disposar d’una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, del barem de mèrits i de les seves al·legacions,
si n’han fet.
Cal indicar per ordre de preferència les especialitats dels llocs de treball, amb un màxim de 6.
A l’apartat de peticions de centres i/o localitats, es pot optar, per una de les opcions següents:
a)
b)

Deixar en blanc la casella reservada a l’especialitat, donant a entendre que la destinació en aquell centre/localitat es
demana per cadascuna de les especialitats, segons l’ordre de prioritat.
Consignar al costat de la petició, una de les especialitats, indicant que aquell centre/localitat es demana únicament per
a aquella especialitat.
El nombre màxim de peticions que es poden realitzar és de 300, incloent les de dret preferent.

Caselles Vernacle i itinerància/màxima complexitat
Els participants dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no cal que indiquin aquestes
caselles a la seva sol·licitud en les peticions de l'àmbit de Catalunya.
Els participants dependents d'altres administracions que sol·licitin Catalunya, hauran de consignar:
Vernacle = “2” per a centres d'Era Val d'Aran, i un “1” per a la resta de centres de Catalunya.
Els centres de màxima complexitat venen indicats amb la marca 'Z'.
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BAREM CONCURS DE TRASLLAT
Els mèrits al·legats han d'haver estat reconeguts abans o en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 5
al 26 de novembre de 2020, ambdós inclosos.
No cal acreditar les condicions exigides i els mèrits al·legats que constin a ATRI. En cas que es faci qualsevol al·legació, caldrà
aportar la documentació en la mateixa sol·licitud telemàtica. Si no fos possible, es farà mitjançant la petició genèrica:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

1

Antiguitat (com a funcionari de carrera)
1.1 Al centre

1.1.1

1.1.2

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).

Amb destinació provisional:
•

1.1.3

2 punts per any (fracció: 0,1666 punts/mes).
Avís: qui participi amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació definitiva, a la
puntuació corresponent a l'apartat se li sumarà l’obtinguda en aquest subapartat, però un
cop obtinguda una nova destinació no podrà tornar a acumular-se la puntuació de la
destinació provisional.

Amb destinació d'especial dificultat (segons Resolució ENS/2466/2018, de 22 d'octubre)

•

2 punts per any (fracció: 0,1666 punts/mes).
Avís: la puntuació obtinguda s'afegirà a la puntuació corresponent als apartats 1,1,1 i 1,1,2.
El temps valorat en aquest apartat no podrà excedir del temps valorat pels subapartats
1,1,1 i 1,1,2.
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.

1.2 Al cos

1.2.1

Amb serveis efectius prestats en el cos a què correspon la vacant:
•

1.2.2

Amb serveis efectius en d’altres cossos docents, del mateix subgrup o superior:
•

1.2.3

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

1,50 punts per any (fracció: 0,125 punts/mes).

Amb serveis efectius en d’altres cossos docents d’un subgrup inferior:
•

0,75 punts per any (fracció: 0,0625 punts/mes).
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2

Cossos de catedràtics
•

Per pertànyer als cossos de catedràtics: 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 baremaran els títols universitaris no oficials que siguin expedits per les universitats, d'acord a la disposició
addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Quan els títols hagin estat obtinguts a l'estranger,
s'haurà d'adjuntar la corresponent homologació. No es consideraran com títols diferents les diferents mencions que
constin en una mateixa titulació.

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
concursa, 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, titulacions oficials posteriors als graus i premis extraordinaris (només es valorarà un títol per cada
subapartat):
3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.4

3.2

Títol de doctor: 5 punts.
Títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l'ingrés a la funció pública docent, si per
obtenir-lo s’han exigit, com a mínim, 60 crèdits: 3 punts. (Quan s'al·legui el títol de doctor no es
valorarà el títol de màster que constitueixi un requisit d'accés al doctorat).
Títol de suficiència investigadora o el certificat o diploma acreditatiu d’estudis avançats: 2 punts.
(Només es valorarà quan no s'hagi al·legat el títol de doctor).
Premi extraordinari en el doctorat, llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels
conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior: 1 punt.

Altres titulacions universitàries: Es valoraran únicament titulacions universitàries no exigides com a requisit per a
l'ingrés en el cos des del qual es participa.
3.2.1

Títol universitari oficial de grau: 5 punts.

3.2.2

Titulacions universitàries de primer cicle: 3 punts.

Notes:
En el cas de personal funcionari del subgrup A2, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis
de primer cicle que es presenti.
En el cas de personal funcionari del subgrup A1, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis de
primer cicle que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es
presenti.
No es considera titulació de primer cicle la superació d'algun dels cursos d'adaptació.
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.
3.2.3
a)

b)

c)

Titulacions universitàries de segon cicle: 3 punts.
En el cas de funcionaris de cossos del subgrup A1, no es valoraran, per 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.
La presentació d'aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació
corresponent al segon cicle, sense que en cap cas 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 corresponent.
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.
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3.3

Titulacions de règim especial i de l'FP: (només es comptarà la de nivell superior)
Avís: la valoració de les certificacions de l’EOI de llengua catalana corresponents al nivell superior de català C2
(anteriorment 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.
•
•
•
•
•
•

4

Certificació de nivell C2: 4 punts.
Certificació de nivell C1: 3 punts.
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 grau mitjà de música o dansa dels conservatoris professionals i superiors de música i
dansa: 1,5 punts.

Càrrecs directius i altres funcions (com a funcionari de carrera) (20 p. màxim)
En el cas que s'hagin exercit simultàniament més d'un càrrec es valorarà el que resulti més avantatjós per al
concursant.
En el cas de catedràtics 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.

4.1
4.2
4.3

5

Per cada any com a director/a, coordinador/a d'aula d'AFA o 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: 2,5 punts
(fraccions: 0,2083 punts/mes).
Altres funcions docents: 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 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 un màxim
de 5 punts

Formació i perfeccionament (10 punts com a màxim)

5.1

Formació superada (màxim 6 punts)

El nombre d'hores/setmana computables per activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10h.
Per cada 10 hores: 0,10 punts. (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).
Cada crèdit equival a 10 hores.
L'acreditació de directiu professional docent correspon a 150h. de formació.
5.2

Formació impartida (màxim 3 punts)

Per cada 3 hores: 0,10 punts. (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).
Cada crèdit equival a 10 hores.
5.3
Per cada especialitat, diferent de la d’ingrés, adquirida pel procediment d’adquisició de noves especialitats, o
obtinguda mitjançant la superació d’un concurs oposició convocat amb anterioritat al 1994: 1 punt.
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Altres mèrits (15 punts 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

Consultar la resolució per saber els
documents identificatius

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
6.2 Per a premis d’àmbit autonòmic, estatal o internacional, convocats per alguna administració educativa i per la
participació en projectes de recerca o innovació en l’àmbit de l’educació: fins a 2,5 punts.
6.3 Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d’àmbit autonòmic, estatal o internacional; per
composicions o coreografies estrenades com a autor o per enregistraments amb dipòsit legal; per concerts com a
director, solista, ballarí, solista en orquestra o 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
nivell o superior de complement de destinació a l’assignat al cos pel qual participa, així com per comissió de
serveis a la Inspecció, assessor tècnic docent i responsable tècnic docent: 1,50 punts (fraccions: 0,12 punts/mes).
6.5 Per cada convocatòria com a membre dels tribunals d'oposicions als que es refereix la LOE: 0,5 punts.
(només es valorarà a partir de l’entrada en vigor del RD 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
acreditar la formació pedagògica i didàctica, així com per la tutoria de les pràctiques per a l’obtenció dels títols
universitaris de grau que ho requereixin: 0,10 punts.
6.7 Per certificats d'EOIs de coneixement de llengua catalana, de nivell superior al C1, amb caràcter general: 4 punts.
(Veure l'avís de l'apartat 3.3).
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