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RESOLUCIÓ ENS/2239/2012, de 26 d'octubre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats
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Barem de mèrits

1. Antiguitat 2
2 Cossos de catedràtics 2
3 Mèrits acadèmics 2
4 Exercici de càrrecs directius i altres funcions 3
5 Formació i perfeccionament 4
6 Altres mèrits 4

Pàg.



1. Antiguitat
1.1 Antiguitat al centre.

1.1.1. Per cada any consecutiu de
permanència ininterrompuda com a
funcionari de carrera amb destinació
definitiva en el centre des del qual es
concursa, o al qual està adscrit
temporalment a l’estranger, o en situació
d’adscripció a la funció de la inspecció
d’educació o a altres llocs, serveis de
recerca o de suport a la docència
dependents de l’Administració educativa,
sempre que aquestes situacions
d’adscripció hagin tingut com a
conseqüència la pèrdua de la destinació
docent.

Primer i segon anys: 2,00 punts per
cadascun; Fracció d’any: 0,1666 punts per
cada mes complet.
Tercer any: 4,00 punts; Fracció d’any:
0,3333 punts per cada mes complet.
Quart any i següents, 6,00 punts per
cadascun; Fracció d’any: 0,50 punts per
cada mes complet.

1.1.2 Per cada any com a funcionari de
carrera en situació de provisionalitat,
sempre que es participi des d’aquesta
situació: 2 punts per any; Fracció d’any:
0,1666 punts per cada mes complet.

Als funcionaris de carrera que participin
amb caràcter voluntari des de la seva
primera destinació definitiva obtinguda per
concurs, a la puntuació corresponent al
subapartat 1.1.1 se li sumarà l’obtinguda
per aquest subapartat. Obtinguda una nova
destinació no podrà acumular-se aquesta
puntuació.

1.1.3 Per cada any com a funcionari de
carrera en una plaça que tingui la
qualificació d’especial dificultat, per estar
ubicada en un centre d’atenció educativa
preferent: 2 punts per any. Fracció d’any:
0,1666 punts per cada mes complet.

Aquesta puntuació s’afegirà a la puntuació
obtinguda pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

1.2 Antiguitat al cos.

1.2.1 Per cada any de serveis efectius
prestats en situació de servei actiu com a
funcionari de carrera en el cos a què
correspon la vacant: 2 punts per any;
Fracció d’any: 0,1666 punts per cada mes
complet.

1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a
funcionari de carrera en d’altres cossos
docents a què es refereix la LOE, del mateix
subgrup o superior: 1,50 punts per any;
Fracció d’any: 0,125 punts per cada mes
complet.

1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a
funcionari de carrera en d’altres cossos
docents a què es refereix la LOE, d’un
subgrup inferior: 0,75 punts per any;
Fracció d’any: 0,0625 punts per cada mes
complet.

2 Cossos de catedràtics
Per ser funcionari de carrera dels cossos de
catedràtics d’ensenyament secundari,
d’escoles oficials d’idiomes o d’arts
plàstiques i disseny: 5 punts.

3 Mèrits acadèmics (màxim de
10 punts)
3.1 Doctorat, postgraus i premis
extraordinaris.

3.1.1 Per posseir el títol de doctor: 5,00
punts.

3.1.2 Pel títol universitari oficial de màster,
diferent del requerit per a l’ingrés a la
funció pública docent, per a l’obtenció del
qual s’hagin exigit, com a mínim, 60
crèdits: 3,00 punts.

3.1.3 Pel reconeixement de suficiència
investigadora o el certificat diploma
acreditatiu d’estudis avançats: 2,00 punts.

3.1.4 Per haver obtingut premi
extraordinari en el doctorat, en la
llicenciatura o grau o, en el cas de les
titulacions atorgades pels conservatoris
superiors de música, per la menció
honorífica en el grau superior: 1,00 punt.

3.2 Altres titulacions universitàries.

3.2.1 Pel títol universitari oficial de grau.
5,00 punts.

3.2.2 Titulacions universitàries de primer
cicle: Per la segona i restants diplomatures,
enginyeries tècniques, arquitectures

tècniques o altres títols declarats a tots els
efectes legalment equivalents, i pels estudis
corresponents al primer cicle d’una
llicenciatura, arquitectura o enginyeria:
3,00 punts.

3.2.3 Titulacions universitàries de segon
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cicle: Segon cicle d’una llicenciatura,
arquitectura i enginyeria, o altres títols
declarats legalment equivalents: 3,00
punts.

3.3 Titulacions d’ensenyaments de règim
especial i de la formació professional:
titulacions corresponents a ensenyaments
de règim especial atorgades per les escoles
oficials d’idiomes, conservatoris
professionals i superiors de música i dansa i
escoles d’art, així com les de la formació
professional, en el cas de no haver estat les
exigides com a requisit per a l’ingrés en la
funció pública docent o, si escau, que no
hagin estat necessàries per a l’obtenció del
títol al·legat.
a) Per cada certificació de nivell C2 del
Consell d’Europa: 4 punts.
b) Per cada certificació de nivell C1 del
Consell d’Europa: 3 punts.
c) Per cada certificació de nivell B2 del
Consell d’Europa: 2 punts.
d) Per cada certificació de nivell B1 del
Consell d’Europa: 1 punt.
Quan escaigui valorar les certificacions
assenyalades en els apartats anteriors,
només es considerarà la de nivell superior
que presenti el participant.
La valoració en aquest apartat de les
certificacions d’EOI de llengua catalana
corresponents al nivell D és incompatible
amb la puntuació per l’apartat 6.7.
e) Per cada títol de tècnic superior d’arts
plàstiques i disseny, de tècnic esportiu
superior o de formació professional o
equivalent: 2 punts.
f) Per cada títol professional de música o
dansa dels conservatoris professionals i
superiors de música i dansa: 1,50 punts.

4 Exercici de càrrecs directius i
altres funcions (màxim de 20
punts)
Únicament es computarà el seu exercici
com a funcionari de carrera.

4.1 Per cada any com a director/a en
centres públics docents o en serveis
educatius previstos al Decret 155/1994, de
28 de juny, pel qual es regulen els serveis
educatius del Departament d’Ensenyament,
o com a coordinador/a d’aula de formació

de persones adultes, així com a director/a
d’agrupacions de llengua i cultura
espanyoles: 4,00 punts; Fraccions inferiors
a un any: 0,3333 punts per mes complet.

4.2 Per cada any com a vicedirector,
subdirector, secretari, cap d’estudis o
càrrecs equivalents en centres públics
docents: 2,50 punts; Fraccions inferiors a
un any: 0,2083 punts per mes complet.

Es consideraran càrrecs directius
equivalents almenys els següents:
Els càrrecs assenyalats en aquest
subapartat ocupats en seccions de formació
professional.
Subsecretari.
Secretari adjunt.
Cap d’estudis adjunt.
Cap d’estudis nocturn
Cap d’estudis d’FP.
Cap de residència.

Delegat del cap d’estudis en instituts de
batxillerat o càrrec equivalent en altres
comunitats autònomes.
Director d’estudis en cap de secció
delegada.
Director de secció filial.
Director de centre oficial de patronat
d’ensenyament mitjà.
Director en funcions d’extensió d’institut de
batxillerat.
Adjunt al director de CREDA.
Coordinador pedagògic als instituts
d’ensenyaments secundaris.
Càrrec addicional als instituts

d’ensenyaments secundaris.
Administrador de centres de formació
professional.
Professor delegat en seccions de formació
professional.

4.3 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 docents
anàlogues, així com la funció tutorial
exercida a partir de l’entrada en vigor de la
LOE: (màxim de 5,00 punts): 1,00 punt per
any complet; Fraccions inferiors a un any:
0,0833 punts per mes complet.

Es consideraran altres funcions docents
anàlogues les següents:
Cap de departament adjunt.
Càrrec annex d’escola d’art i superior de
disseny.
Cap d’àrea d’escola d’art i superior de

disseny.
Coordinador de qualitat (ISO).

Coordinador d’activitats i
serveis.
Coordinador
d’educació
secundària, de
batxillerat o de
formació professional.
Coordinador
d’informàtica.
Coordinador de
prevenció de riscos

laborals.
Coordinador lingüístic.

Coordinador amb responsabilitats
administratives.

Coordinador d’ensenyaments inicials
(formació d’adults).
Coordinador d’ensenyaments bàsics
(formació d’adults).
Coordinador de competències per a la
societat de la informació (formació
d’adults).
Coordinador de proves d’accés (formació
d’adults).
Coordinador de centre formador.
Coordinador de pla de transició al treball
(PTT).
Coordinador de l’Institut Obert de
Catalunya (IOC).
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Tutor d’aprenentatge.
Tutor d’educació infantil, d’educació
primària, d’ESO, de batxillerat, d’FP, de
cicles formatius d’arts, d’educació especial,
d’ensenyament de disseny, d’ensenyament
d’esports, d’ensenyaments artístics, de
formació instrumental, de GES, de pla de
transició al treball, de proves o de curs
d’accés a cicles formatius, de proves
d’accés a la universitat, d’unitat de suport
d’educació especial, d’acollida i d’aula
oberta.
Professors adscrits en comissió de servei
als serveis de l’Administració educativa o
als instituts de ciències de l’educació, no
inclosos a l’apartat 6.4 d’aquest mateix
barem.

5 Formació i perfeccionament
(màxim de 10 punts)
5.1 Activitats de formació superades.
Per activitats superades que tinguin per
objecte el perfeccionament sobre els
aspectes científics i didàctics de les
especialitats del cos a què pertany el
participant, a les places a les quals opti, o
relacionades amb l’organització escolar o
amb les tecnologies aplicades a l’educació,
organitzades pel Ministeri d’Educació, per
les administracions educatives de les
comunitats autònomes, així com les
organitzades per universitats o per
institucions no lucratives, sempre que les
activitats hagin estat homologades o
reconegudes per les administracions
educatives:

Per cada 10 hores d’activitats de formació
acreditades: 0,10 punts (màxim, 6 punts).
A aquests efectes, se sumaran les hores de
totes les activitats, i no podrà assignar-se
cap puntuació pel nombre d’hores restant
inferior a 10.
Activitats expressades en crèdits: cada
crèdit equival a 10 hores.

5.2 Per la impartició de les activitats de
formació i perfeccionament indicades en el
subapartat 5.1 anterior:
Per cada 3 hores d’activitats de formació
acreditades: 0,10 punts (màxim, 3 punts).
A aquests efectes, se sumaran les hores de
totes les activitats, i no podrà assignar-se

cap puntuació pel nombre d’hores restant
inferior a 3.
Activitats expressades en crèdits: cada
crèdit equival a 10 hores.

5.3 Per cada especialitat de la qual sigui
titular corresponent al cos pel qual es
concursa, i diferent de la d’ingrés,
adquirida pel procediment d’adquisició de
noves especialitats, regulat en els reials
decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004,
de 27 de febrer, i 276/2007, de 23 de febrer,
o obtinguda mitjançant la superació d’un
concurs oposició convocat amb anterioritat
al 1994: 1,00 punt.

6 Altres mèrits (màxim de 15
punts)
6.1 Publicacions.
Per publicacions de caràcter didàctic i
científic sobre disciplines objecte del
concurs o directament relacionades amb
aspectes generals del currículum educatiu o
amb l’organització escolar.
Puntuació: (fins a 8 punts).
a) Llibres en diferents formats (paper o
electrònic):
Autor: fins a 1,00 punt.
Coautor: fins a 0,50 punts.
3 autors: fins a 0,40 punts.
4 autors: fins a 0,30 punts.
5 autors: fins a 0,20 punts.
Més de 5 autors: fins a 0,10 punts.
b) Revistes en diferents formats (paper o
electrònic):
Autor: fins a 0,20 punts.
Coautor: fins a 0,10 punts.
3 o més autors: fins a 0,05 punts.

6.2 Per premis d’àmbit autonòmic, estatal o
internacional, convocats per una
Administració educativa.
Per la participació en projectes de recerca o
innovació en l’àmbit de l’educació: fins a
2,50 punts.

6.3 Mèrits artístics i literaris.
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 l’orquestra o en agrupacions de
cambra; per exposicions individuals o
col·lectives: fins a 2,50 punts.

6.4 Per cada any de serveis 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 comissió de serveis a la
Inspecció d’Educació, assessor tècnic
docent i responsable tècnic docent: 1,50
punts.
Faccions inferiors a un any: 0,12 punts per
mes complet.

6.5 Per cada convocatòria en què hagi
actuat efectivament com a membre dels
tribunals dels procediments selectius
d’ingrés o accés als cossos docents als
quals es refereix la LOE: 0,25 punts

Només es valorarà haver format part dels
tribunals a partir de l’entrada en vigor del
Reial decret 276/2007, de 23 de febrer
(BOE de 2.3.2007).

6.6 Per cada curs de tutorització de les
pràctiques del títol universitari oficial de
màster per acreditar la formació
pedagògica i didàctica exigida per exercir
la docència en determinats ensenyaments
del sistema educatiu, així com per la
tutorització de les pràctiques per a
l’obtenció dels títols universitaris de grau
que ho requereixin: 0,10 punts.

Únicament es computarà el seu exercici
com a funcionari de carrera.

6.7 Certificats de coneixement de llengua
catalana, de nivell superior al requerit per
participar amb caràcter general: 4 punts.

Les convocatòries específiques
corresponents a llocs ubicats a altres
comunitats podran assignar fins a un màxim
de 5 punts als mèrits que s’hi determinin en
funció de les peculiaritats lingüístiques.
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