
PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL INTERÍ
(Reial Decret 270/2022)

CONCURS DE
MÈRITS

CONCURS - OPOSICIÓ
(estabilització)

CONCURS - OPOSICIÓ
(reposició i nova creació)

Places: places 
estructurals ocupades 
amb caràcter temporal 
de forma ininterrompuda 
amb anterioritat a l'1 de 
gener de 2016 i places 
estructurals ocupades de
forma temporal per 
personal amb una 
relació, d'aquesta natura,
anterior a l'1 de gener de
2016 

Places: places estructurals ocupades de 
forma temporal i ininterrompuda almenys 
en els 3 anys anteriors a 31 de desembre 
de 2020.

El RD 270/2022 no permet convocar les 
places de reposició i nova creació pels 
processos extraordinaris, per tant s'han de 
convocar per Concurs – oposició d'acord 
amb els criteris que recull el RD 276/2007

Places: reposició i nova creació

Concurs de mèrits Concurs-Oposició (estabilització) Concurs-Opos. (reposició i nova creació)

Valoració de mèrits Fase d'oposició Fase de concurs Fase d'oposició Fase de concurs

60% 40% 2/3 (66,6͡ %) 1/3 (33,͡3 %)

Màxim 15 punts Una única prova, 
estructurada en 2 
parts (parts no 
eliminatòries)

Qualificació: 
- mitjana 
ponderada (cada 
part mínim el 
40%)
- mínim 5 per 
passar a la fase 
de concurs

Màxim 10 punts 2 proves eliminatòries

Qualificació:
- mitjana aritmètica de
les notes de les dues 
proves
- mínim un 5 per 
passar a la fase de 
concurs

Màxim 10 punts

Experiència docent (màx. 
7 punts / màx. 10 anys)

- 0,7 punts/any mateixa 
especialitat centres 
públics
- 0,35 punts/any altres 
especialitats mateix cos 
centres públics
- 0,125 punts/any altres 
cossos centres públics

Part A. 

Desenvolupament 
per escrit d'un 
tema (sorteig):

- menys de 25 
temes → 3 boles
- de 25 a 49 temes
→ 4 boles
- més de 50 temes

Experiència docent 
(màx. 7 punts / màx. 
10 anys)

- 0,7 punts/any 
mateixa especialitat 
centres públics
- 0,35 punts/any altres
especialitats mateix 
cos centres públics
- 0,125 punts/any 

1a prova

A. Prova pràctica 
(totes les 
especialitats)
B. Desenvolupament 
per escrit d'un tema 
(sorteig):
- menys de 25 temes 
→ 2 boles
- de 25 a 49 temes → 

Experiència docent 
(màx. 5 punts / màx. 5
anys)

- 1 punt/any mateix 
cos centres públics
- 0,5 punts/any altres 
cossos centres 
públics
- 0,5 punts/any mateix
nivell o etapa 
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Concurs de mèrits Concurs-Oposició (estabilització) Concurs-Opos. (reposició i nova creació)

Valoració de mèrits Fase d'oposició Fase de concurs Fase d'oposició Fase de concurs

- 0,1 punts/any mateix
nivell o etapa educativa
altres centres

Formació acadèmica 
(màx. 3 punts) 
Annex I RD 276/2007

Altres mèrits (màx. 5 
punts)
- 2,5 punts fase d'oposició
mateixa especialitat
superada des de 2012
- Formació permanent
(màx. 2 punts):
• no inferior a 3 crèdits:

0,2 punts
• no inferior a 10

crèdits: 0,5 punts
(es poden acumular 
cursos no inferiors a 2 
crèdits)

→ 5 boles

Part B.

B.1 Preparació,
presentació i
defensa d'una
unitat didàctica
(contingut triat per
l'aspirant)

B.2 Cas pràctic
(només
especialitats amb
continguts de
caràcter aplicat)

Qualificació: 
mitjana ponderada
(ponderació a 
determinar per 
CCAA)

altres cossos centres 
públics
- 0,1 punts/any mateix
nivell o etapa
educativa altres
centres

Formació acadèmica 
(màx. 2 punts) 
Annex I RD 276/2007

Altres mèrits (màx. 1 
punt)
- 0,75 punts fase
d'oposició mateixa
especialitat superada
des de 2012
- Formació permanent
(màx. 1 punt):
• no inferior a 3

crèdits: 0,2 punts
• no inferior a 10

crèdits: 0,5 punts
(es poden acumular 
cursos no inferiors a 2
crèdits)

3 boles
- més de 50 temes →
4 boles

Qualificació:
- una única nota de 0
a 10
- la nota és la suma
de les notes cada part
- cada part val com a
mínim el 30% de la
nota final
- per fer suma s'ha de
treure com a mínim el
25% de la nota
assignada a cada part
- mínim un 5 per
passar a la segona
prova

2a prova
A. Presentació d'una
programació didàctica
B. Preparació i
exposició d'una unitat
didàctica (3 boles)

Qualificació: 
- una única nota de 0
a 10
- mínim un 5 per
passar a la fase de
concurs

educativa altres 
centres
- 0,25 punts/any
diferent nivell o etapa
educativa altres
centres

Formació acadèmica 
(màx. 5 punts) 
Annex I RD 276/2007

Altres mèrits (màx. 2 
punts)
A determinar en les 
convocatòries

RD 276/2007 Annex I
II. Formació acadèmica

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat: fins a 1,5 punts

2.2 Post graus, Doctorat i premis extraordinaris:
2.2.1. Certificat – Diploma Estudis Avançats, Màster, Suficiència investigadora o equivalent: 1 punt
2.2.2. Doctor: 1 punt
2.2.3. Premi extraordinari doctorat: 0,5 punts

2.3 Altres titulacions universitàries (diferents a les al·legades com a requisit):
2.3.1.

2.3.2.

Titulacions de primer cicle:
 Per cada diplomatura, Enginyeria tècnica, Arquitectura tècnica o equivalent: 1 punt 
Titulacions de segon cicle:
Segon cicle de Llicenciatures, Enginyeries, Arquitectures o equivalent: 1 punt 

2.4 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional específica (diferents a les al·legades com 
a requisit):
a) Per cada títol Professional de Música o Dansa: 0,5 punts
b) Per cada Certificat de nivell avançat o equivalent d'EOI: 0,5 punts
c) Per cada Títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny: 0,2 punts
d) Per cada Títol de Tècnic Superior d'FP: 0,2 punts
e) Per cada Títol de Tècnic Esportiu Superior: 0,2 punts
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