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El que segueix és un resum de la convocatòria que en cap cas substitueix la lectura atenta de la RESOLUCIÓ 
EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de
concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent.

Calendari previst

Publicació de la convocatòria al DOGC: 27 de desembre de 2022.
Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 10 de febrer de 2023 (inclosos).
Data compliment dels requisits i dels mèrits: 10 de febrer de 2023.
Sol·licitud per participar voluntàriament als tribunals: del 16 de gener al 10 de febrer de 2023.
Llista provisional d'admesos i exclosos: abans del 10 de març de 2023.
Termini presentació de reclamacions: 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la llista provisional.
Publicació dels criteris de correcció mínim 3 setmanes abans del començament de les proves.
Fase d’oposició (proves): a partir de juny de 2023.
Fase de mèrits: a partir de setembre de 2023.
Publicació al DOGC d'aspirants seleccionats: abans del 31 de desembre de 2023.
Fase de pràctiques: de l'1 de setembre al 15 de desembre de 2024.
Nomenament funcionaris de carrera: 31 de desembre de 2024.

Resum del procés selectiu

Fase oposició (7.4 Fase d'oposició, 60%)
Una única prova estructurada en dues parts, A i B, que no tenen caràcter eliminatori:
Part A: desenvolupament d'un tema (2 hores, pondera 40%).
Part B: unitat didàctica o situació d'aprenentatge (15 + 5 minuts defensa i respondre preguntes, pondera 60%).
En les especialitats de formació professional del cos de professors d'ensenyament secundari i cos de professors 
especialistes en sectors singulars de formació professional es realitzarà un exercici de caràcter pràctic.
(Part B2: 3 hores com a màxim, 30% cada part de l'apartat B).
Totes les proves es valoren sobre 10 i per passar a la fase de concurs cal treure 5 o més a la fase d'oposició
Fase concurs (7.8.1 Al·legació de mèrits, 40%).

Places convocades per cos i especialitat

Professors d'ensenyament secundari Nombre de places: 8.489.
Professors especialistes en sectors singulars de la formació professional Nombre de places: 208.
Professors d'escoles oficials d'idiomes Nombre de places: 66.
Professors d'arts plàstiques i disseny Nombre de places: 55.
Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny Nombre de places: 7.

Requisits generals de les persones aspirants

Tenir la nacionalitat espanyola, o la d'altres estats membres de la Unió Europea.
Tenir més de 16 anys i no excedir edat de la jubilació.
Tenir la titulació requerida per a cada cos (homologada si s'ha obtingut a l'estranger).
No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb la docència.
No haver estat objecte de separació del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública.
No haver estat objecte de condemna (sentència ferma) per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
No tenir la condició de personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del
mateix cos respecte al qual se sol·licita la participació.
Tenir els coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència C1.
Acreditar el nivell de castellà per les persones estrangeres.

Requisits específics

Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari i cos de professors d'escoles oficials d'idiomes:
• Tenir doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o grau corresponent o títols equivalents a efectes de

docència en algunes especialitats que es detallen a l’annex 6. (*)
• Tenir formació pedagògica i didàctica (màster actualment, o altres abans del 2009).

Per a l'ingrés al cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional:
• Tenir diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, grau, llicenciatura, enginyeria o

arquitectura o títols equivalents a efectes de docència. És titulació declarada equivalent a l'efecte de la
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docència, la titulació de Tècnic Superior de la família professional o famílies professionals de les titulacions 
que tingui atribució docent per l'especialitat per la qual es participa. (*)

• Tenir formació pedagògica i didàctica (màster o certificació oficial de formació pedagògica i didàctica, un any
de docència impartida abans del 2014 o altres abans del 2009).

Per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny:
• Tenir doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o altres títols equivalents a efecte de docència

detallats per especialitats a l’annex 7. (*)

Per a l'ingrés al cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny:
• Tenir diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, grau o altres títols equivalents a

l'efecte de docència detallats per especialitats a l’annex 7.(*)

(*) En tots els apartats, només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de la docència en el cas de no 
disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

Per participar en el torn de reserva per a persones aspirants amb discapacitat i tenir dret a l'exempció del pagament 
de la taxa i a l'adaptació de les proves i del lloc de treball adjudicat.

• Tenir grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut pels òrgans competents, sempre que sigui
compatible amb la tasca docent.

• Tenir dictamen favorable per l’òrgan competent emès en ocasió d’aquesta convocatòria, que declari que la
persona aspirant compleix les condicions per exercir les funcions de les places convocades.

Sol·licituds i termini de presentació

• La inscripció es fa amb una identificació digital, a través del web oposicionsdocents.gencat.cat.
• Una vegada enviada la sol·licitud telemàticament, es rep un correu electrònic amb l’identificador de la

sol·licitud i posteriorment la carta de pagament quan no hi ha motius d’exempció.
• En aquest aplicatiu la persona aspirant, pot consultar l'estat de la tramitació, obtenir el resguard i, si és

necessari, la carta de pagament i accedir al pagament electrònic dels drets de participació, així com consultar
la llista de persones admeses i excloses i l'actuació del tribunal que se li assigni.

• Pots inscriure’t a més d’una especialitat, però no a una especialitat per torn lliure i de reserva alhora. No es
garanteix la possibilitat de realitzar les proves als diferents tribunals.

• Aspirants amb discapacitat, ho han de fer constar amb el tipus i motiu d'adaptació que puguin necessitar.
• Es pot presentar acreditació de les dues llengües mitjançant l’aplicatiu o dins del termini de reclamacions de la

llista provisional o el dia de la prova quan el Departament no tingui registrades aquestes dades.
• Les persones funcionàries de carrera, poden participar per especialitats d'altres cossos, però en cap cas per

especialitats del cos o escala del qual són funcionàries de carrera.
• Cal indicar l'àrea territorial on vol fer les proves i es tindrà en compte sempre que sigui possible.
• Taxes sense bonificacions. Cos de professors 69,95 euros i cos de mestres o professors especialistes en

sectors singulars d'FP 55,05 euros.
• Les persones que han participat en el concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent

poden pagar la taxa, si és necessari, els deu dies següents de la publicació d'admesos i exclosos.

Òrgans de selecció

• Composició dels tribunals: 1 president/a (inspector/a del mateix cos o cos superior) i mínim 4 vocals (per
sorteig entre funcionaris en actiu i com a màxim dos entre docents voluntaris).

• Les persones funcionàries de carrera que estiguin en actiu a jornada completa que voluntàriament vulguin
formar part d’un tribunal poden formalitzar al portal de centres la sol·licitud entre el 15 de gener i el 10 de
febrer del 2023.

• La participació en els tribunals té caràcter obligatori, estan dispensades de participar les persones que ocupin
càrrecs unipersonals de govern dels centres o serveis educatius, o que gaudeixin de reducció de jornada o
altres incidències que n'impedeixin l'actuació com a membres de tribunal, o que hagin estat sancionats amb
suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

• Un cop constituïts els tribunals només poden actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi ha prou
amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.

• Els tribunals han d'adoptar les mesures necessàries per a garantir que totes les persones aspirants amb
discapacitat o amb fills lactants puguin disposar d'igualtat d'oportunitats, per a la realització de les proves de la
mateixa manera que la resta de participants.

• Han de publicar els criteris de correcció de les proves com a mínim tres setmanes abans de l'inici de les
proves.
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• En aquests criteris de correcció s'ha d'especificar el desglossament de les pautes, orientacions i criteris amb
els quals els tribunals avaluen cadascuna de les proves. L'objectiu és comprovar dues dimensions:
a) Els coneixements sobre l'especialitat i sobre els enfocaments metodològics vinculats a l'especialitat, com
són entre altres, els que permeten avaluar el procés d'adquisició de l'aprenentatge dels alumnes, els aspectes
psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per impartir les àrees
pròpies de l'especialitat que opten.
b) Les habilitats, competències i capacitats necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on
hagi de desenvolupar la seva funció docent, com són, entre altres, la capacitat de comunicació, les habilitats
per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la
planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de
l'alumnat, la transversalitat dels aprenentatges i l'ús de l'avaluació per afavorir l'aprenentatge.

Procediment selectiu

• Data inici es publicarà amb una antelació mínima de dos mesos al començament de les proves (juny 2023).
• Amb caràcter previ es realitza la prova d'acreditació del coneixement de les llengües castellana i catalana per 

a aspirants que no estiguin exemptes de fer-les i tothom ha de transmetre un exemplar en format PDF de 
la unitat didàctica o situació d'aprenentatge a la bústia de correu electrònic del tribunal assignat.

• L'endemà de la realització de les proves de llengües, en iniciar la sessió es realitza l'acte de lliurament de la 
unitat didàctica o situació d'aprenentatge en format paper, i ha de ser idèntic al tramès per correu electrònic.

• Seguidament, es realitza la part A de la prova i posteriorment, en els següents dies, els tribunals convoquen a 
les persones aspirants per a l'exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge ja lliurada.

• Les persones aspirants han de ser convocades, a través de l'Espai personal, per a la resta de les parts de la 
prova mitjançant una citació única, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació de les 
persones aspirants. I s'han de presentar personalment davant el tribunal, en la data i hora fixada, amb el DNI. 
En seran excloses les persones que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals 
degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

• En cas de part o causes excepcionals lliurement apreciades pel tribunal es poden avançar o ajornar les proves 
abans de la publicació de les puntuacions provisionals i sempre que no suposi un perjudici dels drets dels 
altres aspirants.

• L'ordre d’actuació de les proves és alfabètic i es comença per la lletra O.
• Els tribunals poden excloure les persones aspirants que facin qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la 

realització dels exercicis així com poden requerir en qualsevol moment l'acreditació de la seva identitat.
• Les proves corresponents a les especialitats d'idiomes moderns s'han de realitzar en l'idioma corresponent.

Proves d’acreditació de les llengües oficials

• El tribunal pot convalidar documentació acreditativa que li sigui lliurada per les persones aspirants el mateix
dia de la realització de la prova, passant a la valoració d'apte.

• Primer es fa la prova de castellà i si se supera, es fa la de català.
• Es comprova que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en cada llengua

mitjançant l'elaboració d'un text formal d'un mínim de dues-centes paraules sobre un tema relacionat amb la
pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent i de la contesta de preguntes
concretes (màxim 45 minuts) i la posterior lectura d'aquest text, a més d'una exposició oral en registre formal
sobre un tema relacionat amb la docència (màxim 15 minuts).

• El mateix dia les persones aspirants saben si poden continuar o no amb el procediment selectiu.

Fase d'oposició

• La fase d'oposició consta d'una única prova estructurada en dues parts A i B, valorades cadascuna sobre 10
punts.

• La part A és el desenvolupament d’un tema,
• La part B és la defensa d’una unitat didàctica o situació d'aprenentatge. (B1 en les especialitats d'FP del cos

de professors d'ensenyament secundari i cos de professors especialistes en sectors singulars d'FP, ja que hi
ha un exercici de caràcter pràctic, B2).

• La nota final d’oposició és la suma del 40% de la part A i el 60% de la part B. (Quan hi ha exercici de caràcter
pràctic la part B és la suma del 30% de la part B1 i el 30% de la part B2)

• La puntuació de cada aspirant en cada prova és la mitjana aritmètica de les qualificacions dels membres
assistents al tribunal. En cas de diferència de tres o més punts s'exclouen els extrems.

• Per passar a la fase de concurs cal una nota igual o superior a 5 punts.
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Part A: Desenvolupament d'un tema

• Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per la persona aspirant d'entre un nombre de
temes trets a l'atzar per la comissió de selecció o tribunal únic dels corresponents al temari de l'especialitat.
Per al sorteig es tenen en compte els criteris següents:
a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s'ha de triar d'entre 3 temes.
b) En les que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'ha de triar d'entre 4 temes.
c) En les que tinguin un nombre superior a 50 temes, s'ha de triar d'entre 5 temes.

• El temps que es disposa per a la seva realització és d'un màxim de 2 hores.
• Aquesta primera part de la prova és anònima en conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que

inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar la persona aspirant, així com aquell
exercici que resulti il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha
d'utilitzar un bolígraf de tinta no esborrable blava o negra i seguir les instruccions que aquest efecte
donin els tribunals.

Part B: Unitat didàctica o situació d’aprenentatge (B1 si hi ha prova pràctica)

• La persona aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, la qual haurà de fer
referència a una àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb l'especialitat
per a la qual es participa. S'ha de basar en el currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la
inclusió educativa i la perspectiva de gènere. En el cas d'orientació educativa del cos de professors
d'ensenyament secundari, la unitat didàctica o situació d'aprenentatge consisteix en una unitat d'actuació
educativa.

• En la preparació i posterior exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'han de
concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que
es desenvolupen, els sabers o continguts, els criteris de correcció, les activitats d'ensenyament i
d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, la temporització i les connexions amb altres
àrees, matèries, crèdits o mòduls professionals o assignatures relacionades, així com les estratègies d'atenció
educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

• La unitat didàctica o situació d'aprenentatge que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma
individual per la persona aspirant i tenir una extensió màxima de 15 pàgines, en format DIN-A4, d'un interlineat
d'1,5, i amb un cos de lletra tipus Arial d'11 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades
d'identificació de la persona aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta. Tant la portada com la
bibliografia no comptabilitzaran en els 15 fulls. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de les taules podrà
reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

• Els annexos, que no poden superar les 10 pàgines, estan formats per una mostra de material didàctic
proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d'avaluació i els instruments
organitzatius.

• En el moment de l'exposició i defensa, la persona aspirant pot utilitzar un exemplar de la unitat didàctica o
situació d'aprenentatge, aportat per ella mateixa i un guió, que no excedeixi d'un full per les dues cares, o en
format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d'esquema, que li serveixi per ordenar la seva
exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-lo, el guió en
paper. En el cas del guió en format digital, s'ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal. Així mateix,
la persona aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú.

• El dia i hora en què la persona aspirant sigui convocada per l'exposició i defensa de la unitat didàctica o
situació d'aprenentatge disposarà de 5 minuts per a la preparació de l'exposició que ha de desenvolupar
davant del tribunal durant un temps màxim de quinze minuts. Per finalitzar, el tribunal planteja dubtes i demana
aclariments a la persona aspirant en un temps màxim de cinc minuts. Aquesta exposició i defensa de la unitat
didàctica o situació d'aprenentatge es realitza en sessió pública en la forma que es determini a la pàgina web
oposicionsdocents.gencat.cat.

• Els criteris per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica o d'una situació d'aprenentatge estan
especificats a l'annex 3.

Part B.2: Exercici de caràcter pràctic (per especialitats FP)

• L'aspirant disposa de tres hores com a màxim per a la resolució de la prova pràctica segons les
especificacions i pautes que s'inclouen a l'annex 4, excepte que per la naturalesa de la prova s'estableixi una
durada diferent.

• Per a la realització d'aquestes proves s'han de seguir les instruccions que aquest efecte donin els tribunals.
• Si és el cas, amb una antelació mínima de dos dies hàbils a l'inici de l'exercici pràctic, s'ha de fer públic a

l'Espai personal, els elements o estris que ha de portar la persona aspirant per a la seva realització.
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• En el cas que s'utilitzin eines digitals és responsabilitat de la persona aspirant garantir que el suport informàtic
que es lliuri al tribunal contingui l'exercici realitzat. En conseqüència, ha de ser degudament revisat per
l'aspirant abans del seu lliurament. En cap cas es retornarà el material lliurat.

Puntuació global fase oposició

• Els tribunals han d'exposar en el tauler d'anuncis del centre i a l'Espai personal, la llista provisional amb la
puntuació global obtinguda dels aspirants, juntament amb la corresponent a cadascuna de les parts.

• S'ha d'obrir un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació, per a la presentació de
reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal.

• Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, prou motivada
d'acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer
pública la llista amb la puntuació definitiva de la prova.

• Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la directora
general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

Fase de concurs

• Les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició han d'al·legar tots els mèrits que considerin
oportuns, d'acord amb el barem de l'annex 2.

• La forma de presentació i acreditació dels mèrits es determinarà al web oposicionsdocents.gencat.cat.
• Només es valoraran els mèrits que s'hagin al·legat dins el termini de presentació de mèrits que

estableixi el tribunal.
• Els tribunals fan públics els resultats de la valoració provisional dels mèrits, per apartats i subapartats, i han

d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de
reclamacions.

• Els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta degudament
fonamentada i fan públics els resultats de la valoració definitiva dels mèrits.

• Contra aquesta valoració les persones aspirants poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de
la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

Superació del concurs oposició:

• Les persones aspirants són ordenades per la nota global treta de la suma d’un 60% de la puntuació d’oposició
i un 40% de la puntuació de la baremació dels mèrits i són seleccionades per a la realització de la fase de
pràctiques sempre que els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades,
tant per a ingrés lliure com per a la reserva d'aspirants amb discapacitat, en el corresponent cos i especialitat.

• Les persones aspirants que han participat en la reserva per a aspirants amb discapacitat si han superat les
diferents proves i no han estat seleccionades queden ordenades segons la puntuació global assignada
conjuntament amb les persones aspirants d'ingrés lliure.

• Si hi ha places de reserva per a persones aspirants amb discapacitat que no es cobreixen, aquestes
s'acumulen a les d'ingrés lliure en el corresponent cos i especialitat.

• En cas d’empat en la puntuació global es resolen seguint els criteris de major en la fase d'oposició, en
cadascun dels exercicis de l'oposició, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria, en els apartats del
barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria i en els subapartats del barem de
mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

Publicació al DOGC les llistes úniques de persones seleccionades, per cossos i especialitats.
El procediment de selecció finalitza el 31 de desembre de 2023.
Pot haver-hi llista complementària per cobrir les possibles renúncies de les persones aspirants seleccionades.

Presentació de documentació de les persones seleccionades

En el termini de vint dies naturals, que s'inicia l'endemà de la publicació al DOGC les persones aspirants 
seleccionades han de presentar el document de les declaracions responsables amb signatura electrònica, a través de 
l'enllaç que publicaran a oposicionsdocents.gencat.cat, adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de 
Centres Públics del Departament d'Educació.
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Personal funcionari en pràctiques

La data de presa de possessió com a persones funcionàries en pràctiques a la destinació adjudicada és a 1 de 
setembre de 2024 i si es vol renunciar s’ha de fer abans del 31 de juliol del 2024.
El període de pràctiques comença l'1 de setembre de 2024, amb un període d'avaluació mínim de tres mesos 
d'activitat docent i finalitza el 15 de desembre de 2024.
Les persones aspirants que superen la fase de pràctiques són nomenades funcionàries de carrera amb efecte 31 de 
desembre del 2024.

Annex 2:  Barem per al procediment d'ingrés lliure i de reserva

• Únicament es valoren els mèrits assolits fins al 10 de febrer de 2023,
• La puntuació màxima de valoració de tots els mèrits és de 10 punts.
• Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat del barem.

 1 Experiència docent prèvia (màxim 7 punts).

 1.1  Per cada any d'experiència docent en l'especialitat del cos a què opta l'aspirant, en centres públics de 
titularitat d'una administració educativa: 0,700 punts.(0,0583 punts per cada mes).

 1.2  Per cada any d'experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s'opta, en centres públics 
de titularitat d'una administració educativa: 0,350 punts.(0,0292 punts per cada mes)*.

 1.3  Per cada any d'experiència docent en altres especialitats d'altres cossos diferents del cos a què s'opta, 
en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,125 punts.(0,0104 punts per cada mes)*

 1.4  Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel 
cos a què opta l'aspirant, en altres centres: 0,100 punts. (0,0083 punts).

 2  Formació acadèmica (màxim 2 punts).

 2.1  Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de participació, sempre que el títol al·legat es 
correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l'ingrés en el cos (màxim 1,5000 
punts).

  Nota mitjana de l’expedient acadèmic:
  De 6,01 punts fins a 7,50 punts (sobre 10) o d'1,51 punts fins a 2,25 punts (sobre 4): 1,0000 punt..
  De 7,51 punts fins a 10 punts (sobre 10) o de 2,26 punts fins a 4 punts (sobre 4): 1,5000 punts.

 2.2  Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.
 2.2.1  Certificat o diploma acreditatiu d'estudis avançats, màster oficial que no sigui requisit, suficiència 
investigadora o equivalent 1,0000 punt.

 2.2.2  Per tenir el títol de doctor o doctora: 1,0000 punt.
 2.2.3  Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts.

 2.3  Altres titulacions universitàries (no al·legades com a requisit).
 2.3.1  Titulacions universitàries de primer cicle: 1,0000 punt.
 2.3.2  Titulacions universitàries de segon cicle: 1,0000 punt.

 2.4  Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial
 2.4.1  Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.
 2.4.2  Per cada nivell avançat o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,500 punts.
 2.4.3  Per cada titulació de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.
 2.4.4  Per cada titulació de tècnic o tècnica superior de formació professional:: 0,2000 punts.
 2.4.5  Per cada titulació de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior: 0,2000 punts.

 2.5  Domini d'idiomes estrangers: per cada nivell MECR C1 o C2 en un idioma estranger: 0,500 punts.

3. Altres mèrits (màxim 1 punt).

3.1. Per cada fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, en un procediment
d'ingrés a cossos de funcionaris docents a partir de l'any 2012, inclòs: 0,75 punts.

3.2. Formació permanent (màxim 1,0000 punt).
a) No inferior a 3 crèdits: 0,2000 punts.
b) No inferior a 10 crèdits: 0,5000 punts.

A l'efecte d'aquest subapartat, es podran acumular els cursos no inferiors a dos crèdits.
Cada crèdit equival a 10 hores.

IMPORTANT: En la reclamació no s'admetrà l'al·legació de mèrits no al·legats prèviament.
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