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Accés a Càtedra 2010
RESOLUCIÓ EDU/780/2010, de 17 de març, de convocatòria de mèrits per a l'accés als 

cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles 
oficials d'idiomes

1.En què consisteix l'accés al cos de catedràtics i quantes places hi 
ha?
És un concurs de mèrits per ocupar 4010 places en 4 anys. El 2007-08 es van convocar 1203 places i 
el 2008-2009, 735 places.  Aquest curs 2009-2010 es convoquen 1035 places de catedràtics: 
1000 a secundària, 22 d'EOI, i 13 d'Arts Plàstiques i Disseny.

2.Quines funcions assigna la LOE als catedràtics?
Amb caràcter preferent, s'atribueix als catedràtics:
a) La direcció de projectes d'innovació educativa i d'investigació de la especialitat que es duguin a 
terme en el centre.
b) L'exercici de la prefectura dels departaments de coordinació didàctica.
c) La direcció de la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés.
d) La presidència dels tribunals d'accés i, si és el cas, d'ingrés als respectius cossos de catedràtics.

3.Per què serveix ser catedràtic?
a) La pertinença a algun dels cossos de catedràtics es valorarà, a tots els efectes, com a mèrit docent 
específic per a l'accés a la funció directiva, a la inspecció o a qualsevol concurs de mèrits.
b) Dóna dret a percebre els complements corresponents per a la pertinença al cos de catedràtics i en 
el cas de la jubilació voluntària a percebre, també, un complement.

4.Requisits per poder poder participar en l'accés al cos de catedràtics.
Els aspirants han de tenir els següents requisits en la data d'acabament del termini de presentació de 
sol·licituds:
a)  Titulació  de  doctor,  llicenciat,  enginyer,  arquitecte  o  el  títol  de grau corresponent  o  titulació 
equivalent a efectes de docència.
b) Pertànyer al cos de professors de secundària, arts plàstiques o d'EOI.
c) Tenir una antiguitat mínima de 8 anys com a funcionari de carrera.
d) Tenir destinació en un lloc de treball de Catalunya.
e) Conèixer la llengua catalana tan oral com escrita.
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5.Presentació de les sol·licituds i admissió dels aspirants.
a) Els professors que vulguin participar en el concurs de mèrits podran presentar la seva sol·licitud 
telemàticament a través de la pàgina del Departament http:/www.gencat.cat/educacio i imprimir 
el document de resguard. 
Els  aspirants  que  siguin  titulars  de  més  d'una  especialitat  hauran  d'optar  per  una  d'elles  en  el 
moment de formalitzar la sol·licitud.
S'ha de pagar uns drets d'examen (52'35 euros) que tenen bonificacions per tramitació telemàtica i 
per  famílies  nombroses  o  monoparentals.  Els  professors  que  acreditin  una  discapacitat  igual  o 
superior al 33% estan exempts del pagament. El pagament dels drets (per transacció electrònica o 
presencial) ha de fer-se durant el termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des del dia 25 
de març de 2010.
b) Els aspirant podran demanar a la sol·licitud que se'ls faci l'avaluació positiva de l'activitat docent 
tot i que després, si volen, podran renunciar-hi en escrit presentat davant la inspecció. Poden, també, 
demanar que se'ls mantingui l'avaluació positiva de l'activitat docent que se'ls va fer en la darrera 
convocatòria de càtedres en què van participar.
c) La c) La llista provisional d'admesos i exclososllista provisional d'admesos i exclosos es publicarà al DOGC no més tard d'un més després es publicarà al DOGC no més tard d'un més després  
de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. Hi haurà un termini de cinc dies hàbils perde finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. Hi haurà un termini de cinc dies hàbils per  
reclamar.reclamar.
Amb set dies d'antelació, com a mínim, al 18 de juny del 2010, la Direcció General de Recursos delAmb set dies d'antelació, com a mínim, al 18 de juny del 2010, la Direcció General de Recursos del  
Sistema Educatiu publicarà al DOGC la Sistema Educatiu publicarà al DOGC la llista definitiva d'aspirants admesos i exclososllista definitiva d'aspirants admesos i exclosos..
Contra  aquesta resolució  es  pot  interposar  recurs  de reposició,  en el  termini  d'un mes,  i  recursContra  aquesta resolució  es  pot  interposar  recurs  de reposició,  en el  termini  d'un mes,  i  recurs  
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos.contenciós administratiu, en el termini de dos mesos.

6.Quin són els òrgans de selecció 6.Quin són els òrgans de selecció 
Els òrgans de selecció que intervindran en la resolució d'aquest procediment selectiu seran:Els òrgans de selecció que intervindran en la resolució d'aquest procediment selectiu seran:
a) Els tribunals formats per un president i quatre vocals. Valoraran els mèrits al·legats a l'apartat 2a) Els tribunals formats per un president i quatre vocals. Valoraran els mèrits al·legats a l'apartat 2  
(cursos de formació superats) i a l'apartat 3.2 (publicacions), i el projecte vinculat al departament de(cursos de formació superats) i a l'apartat 3.2 (publicacions), i el projecte vinculat al departament de  
l'especialitat, si escau, mitjançant una entrevista a cada aspirant, d'una durada màxima de 15 minuts.l'especialitat, si escau, mitjançant una entrevista a cada aspirant, d'una durada màxima de 15 minuts.  
Els tribunals faran públics els criteris de valoració en el tauler d'anuncis amb una setmana d'antelacióEls tribunals faran públics els criteris de valoració en el tauler d'anuncis amb una setmana d'antelació  
b) La Inspecció realitzarà l'avaluació positiva de l'activitat docent del subapartat 1.2.6 del barem.b) La Inspecció realitzarà l'avaluació positiva de l'activitat docent del subapartat 1.2.6 del barem.
c) La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública l'assignació de puntuació de lac) La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública l'assignació de puntuació de la  
resta d'apartats del barem i redactarà la declaració dels seleccionats. La DRRSE no podrà declararresta d'apartats del barem i redactarà la declaració dels seleccionats. La DRRSE no podrà declarar  
que han superat el procediment selectiu un nombre superior d'aspirants al de les places convocades.que han superat el procediment selectiu un nombre superior d'aspirants al de les places convocades.  
El  Departament  podrà  incrementar  fins  a  un  10% el  total  de places  per  tal  de poder  cobrir  lesEl  Departament  podrà  incrementar  fins  a  un  10% el  total  de places  per  tal  de poder  cobrir  les  
vacants que es produeixin per jubilació o excedència fins al dia 31 d'agost de 2010. vacants que es produeixin per jubilació o excedència fins al dia 31 d'agost de 2010. 

7.Com és el procés de selecció per a l'ingrés en el cos de catedràtics?7.Com és el procés de selecció per a l'ingrés en el cos de catedràtics?                          
Amb set dies naturals d'antelació, com a mínim, la DGRSE publicarà al DOGC la resolució definitivaAmb set dies naturals d'antelació, com a mínim, la DGRSE publicarà al DOGC la resolució definitiva  
d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta resolució hauran de constar els aspirants distribuïts perd'aspirants admesos i exclosos. En aquesta resolució hauran de constar els aspirants distribuïts per  
tribunals, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzarà, si escau, la prova de coneixements de latribunals, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzarà, si escau, la prova de coneixements de la  
llengua catalana, l'acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.llengua catalana, l'acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.
En  el  cas  dels  aspirants  que  no  han  participat  en  cap  convocatòria  anterior,  serà  obligada  llurEn  el  cas  dels  aspirants  que  no  han  participat  en  cap  convocatòria  anterior,  serà  obligada  llur  
presència a l'acte. En el cas d'aspirants que ja van participar en anteriors convocatòries, si desitgenpresència a l'acte. En el cas d'aspirants que ja van participar en anteriors convocatòries, si desitgen  
mantenir  la  valoració  dels  mèrits  de  la  darrera  convocatòria,  la  presència  a  l'acte  té  caràctermantenir  la  valoració  dels  mèrits  de  la  darrera  convocatòria,  la  presència  a  l'acte  té  caràcter  
voluntari.voluntari.
a) a) Inici del procediment selectiu.Inici del procediment selectiu.
El dia El dia 18 de juny de 201018 de juny de 2010 en el tribunal, hora i lloc, assenyalat en el DOGC, es realitzarà la prova de en el tribunal, hora i lloc, assenyalat en el DOGC, es realitzarà la prova de  
la llengua catalana, als aspirants que no n'estiguin exempts. Aquest mateix dia es farà pública lala llengua catalana, als aspirants que no n'estiguin exempts. Aquest mateix dia es farà pública la  
qualificació.qualificació.
El dia El dia 19 de juny de 201019 de juny de 2010, al matí, es realitzarà l'acte de presentació davant els tribunals., al matí, es realitzarà l'acte de presentació davant els tribunals.
En el  cas dels aspirants que no han participat en cap convocatòria a càtedres anterior,En el  cas dels aspirants que no han participat en cap convocatòria a càtedres anterior,  
durant l'acte de presentació, als efectes de la valoració voluntària del subapartat 3.2.3 del barem,durant l'acte de presentació, als efectes de la valoració voluntària del subapartat 3.2.3 del barem,  



lliuraran dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic i els mèrits al·legats, en el fulllliuraran dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic i els mèrits al·legats, en el full  
d'autobaremació, corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 del barem.d'autobaremació, corresponents a l'apartat 2 i al subapartat 3.2 del barem.
Els aspirants que van participar en la convocatòria de 2007 i/o 2009Els aspirants que van participar en la convocatòria de 2007 i/o 2009 si desitgen mantenir la si desitgen mantenir la  
valoració  dels  mèrits  de  l'apartat  2  i  del  subapartat  3.2  de  la  darrera  convocatòria  en  què  hanvaloració  dels  mèrits  de  l'apartat  2  i  del  subapartat  3.2  de  la  darrera  convocatòria  en  què  han  
participat no s'han de presentar a l'acte de presentació ni a actes posteriors.participat no s'han de presentar a l'acte de presentació ni a actes posteriors.
No obstant això, els aspirants que van participar en la convocatòria de l'any 2007 i/o de l'any 2009 aNo obstant això, els aspirants que van participar en la convocatòria de l'any 2007 i/o de l'any 2009 a  
l'acte de presentació podran lliurar:l'acte de presentació podran lliurar:
- Aspirants que van participar en la convocatòria de l'any 2007 però no en la de l'any 2009.- Aspirants que van participar en la convocatòria de l'any 2007 però no en la de l'any 2009.
Mèrits perfeccionats en data anterior o igual a 8 de gener de 2008 (han de lliurar la documentacióMèrits perfeccionats en data anterior o igual a 8 de gener de 2008 (han de lliurar la documentació  
acreditativa).acreditativa).
Nous mèrits perfeccionats en data posterior al 8 de gener de 2008Nous mèrits perfeccionats en data posterior al 8 de gener de 2008
També poden lliurar un nou projecte vinculat al departament didàctic.També poden lliurar un nou projecte vinculat al departament didàctic.
- Aspirants que van participar en la convocatòria de l'any 2009.- Aspirants que van participar en la convocatòria de l'any 2009.
Mèrits perfeccionats en data anterior o igual al 18 de març de 2009 (han de lliurar la documentacióMèrits perfeccionats en data anterior o igual al 18 de març de 2009 (han de lliurar la documentació  
acreditativa).acreditativa).
Nous mèrits perfeccionats en data posterior al 18 de març de 2009Nous mèrits perfeccionats en data posterior al 18 de març de 2009
També poden lliurar un nou projecte vinculat al departament didàctic.També poden lliurar un nou projecte vinculat al departament didàctic.
Si un tribunal no pot valorar els mèrits lliurats per un aspirant que ja va participar en la convocatòriaSi un tribunal no pot valorar els mèrits lliurats per un aspirant que ja va participar en la convocatòria  
de l'any 2007 o de l'any 2009, mantindrà la valoració dels mèrits de la darrera convocatòria si és alde l'any 2007 o de l'any 2009, mantindrà la valoració dels mèrits de la darrera convocatòria si és al  
mateix cos i especialitat.mateix cos i especialitat.
Quan un aspirant ha participat en la convocatòria de l'any 2007 i en la de l'any 2009 només podràQuan un aspirant ha participat en la convocatòria de l'any 2007 i en la de l'any 2009 només podrà  
mantenir la valoració dels mèrits de la darrera convocatòria.mantenir la valoració dels mèrits de la darrera convocatòria.
b) Ordre d'actuació dels aspirants.b) Ordre d'actuació dels aspirants.
L'actuació la iniciaran aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra T.L'actuació la iniciaran aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra T.
El tribunal podrà requerir els aspirants en qualsevol moment del procediment perquè acreditin laEl tribunal podrà requerir els aspirants en qualsevol moment del procediment perquè acreditin la  
seva identitat.seva identitat.
c) c) Projecte vinculat al departament didàctic.Projecte vinculat al departament didàctic.
Els aspirants que desitgin al·legar aquest mèrit lliuraran al tribunal, durant l'acte de presentació, dosEls aspirants que desitgin al·legar aquest mèrit lliuraran al tribunal, durant l'acte de presentació, dos  
exemplars del projecte. Aquests dos exemplars no seran retornats als interessats.exemplars del projecte. Aquests dos exemplars no seran retornats als interessats.
Aquests  aspirants  seran  convocats  pel  tribunal  amb  almenys  catorze  hores  d'anticipació  per  aAquests  aspirants  seran  convocats  pel  tribunal  amb  almenys  catorze  hores  d'anticipació  per  a  
realitzar una entrevista, en sessió pública, en la qual el tribunal, durant un temps màxim de quinzerealitzar una entrevista, en sessió pública, en la qual el tribunal, durant un temps màxim de quinze  
minuts, podrà plantejar preguntes a l'aspirant sobre el contingut del projecte. L'aspirant podrà tenirminuts, podrà plantejar preguntes a l'aspirant sobre el contingut del projecte. L'aspirant podrà tenir  
un tercer exemplar del projecte.un tercer exemplar del projecte.
El projecte ha de tenir una extensió màxima de 50 pàgines i s'hi desenvoluparà una de les quatreEl projecte ha de tenir una extensió màxima de 50 pàgines i s'hi desenvoluparà una de les quatre  
opcions assenyalades a l'annex 3.opcions assenyalades a l'annex 3.
d) Després de les entrevistes, els tribunals faran públic els resultats de la valoració de l'apartat 2 i eld) Després de les entrevistes, els tribunals faran públic els resultats de la valoració de l'apartat 2 i el  
subapartat 3.2 al tauler d'anuncis. Hi haurà un termini de 48 hores per presentar reclamacions i novasubapartat 3.2 al tauler d'anuncis. Hi haurà un termini de 48 hores per presentar reclamacions i nova  
documentació. Un cop estimades o desestimades les reclamacions, els tribunals tornaran fer públicsdocumentació. Un cop estimades o desestimades les reclamacions, els tribunals tornaran fer públics  
els resultats de la valoració dels mèrits (bases 6.6.2 i 6.6.3).els resultats de la valoració dels mèrits (bases 6.6.2 i 6.6.3).
e) La recuperació de la documentació s'efectuarà en el lloc, data i hora que els tribunals fixin, llevate) La recuperació de la documentació s'efectuarà en el lloc, data i hora que els tribunals fixin, llevat  
dels casos de reclamació. No es tornarà el full d'autobarem ni els dos exemplars del projecte.(6.6.5)dels casos de reclamació. No es tornarà el full d'autobarem ni els dos exemplars del projecte.(6.6.5)

8.Avaluació positiva de l'activitat docent.8.Avaluació positiva de l'activitat docent.
Per tal de valorar les capacitats pedagògiques de l'aspirant, el domini de les tècniques de treballPer tal de valorar les capacitats pedagògiques de l'aspirant, el domini de les tècniques de treball  
docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants que ho sol·licitin seran avaluatsdocent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants que ho sol·licitin seran avaluats  
en els seus centres docent per un inspector d'un perfil professional adient a l'especialitat docent deen els seus centres docent per un inspector d'un perfil professional adient a l'especialitat docent de  
l'aspirant i relacionada amb l'activitat docent desenvolupada.l'aspirant i relacionada amb l'activitat docent desenvolupada.
Els aspirants que hagin sol·licitat ser avaluats podran renunciar-hi per escrit davant la Inspecció.Els aspirants que hagin sol·licitat ser avaluats podran renunciar-hi per escrit davant la Inspecció.
Per a l'avaluació de l'activitat docent l'inspector podrà consultar la documentació pertinent, fer unaPer a l'avaluació de l'activitat docent l'inspector podrà consultar la documentació pertinent, fer una  
observació directa de l'activitat docent, entrevistar l'aspirant i escoltar el director del centre i el capobservació directa de l'activitat docent, entrevistar l'aspirant i escoltar el director del centre i el cap  
de departament.de departament.



Per tal d'avaluar l'activitat docent de l'aspirant, l'inspector tindrà en compte:Per tal d'avaluar l'activitat docent de l'aspirant, l'inspector tindrà en compte:
a) Planificació de l'activitat docent. Objectius i continguts.a) Planificació de l'activitat docent. Objectius i continguts.
b) Desenvolupament de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.b) Desenvolupament de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.
c) Avaluació. Seguiment dels aprenentatge dels alumnes i decisions per millorar-los.c) Avaluació. Seguiment dels aprenentatge dels alumnes i decisions per millorar-los.
d) Gestió de l'aula.d) Gestió de l'aula.
e) Participació en les activitats del centre. Relació amb la comunitat educativa.e) Participació en les activitats del centre. Relació amb la comunitat educativa.
La inspecció trametrà els informes de valoració i la puntuació a la DGRSE.La inspecció trametrà els informes de valoració i la puntuació a la DGRSE.

9.Concurs de mèrits: assignació automàtica de puntuació.9.Concurs de mèrits: assignació automàtica de puntuació.
a) La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, una vegada publicada la llista definitivaa) La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, una vegada publicada la llista definitiva  
d'admesos,  puntuarà  els  subapartats  del  barem que  es  puguin  deduir  de  forma automàtica  i  end'admesos,  puntuarà  els  subapartats  del  barem que  es  puguin  deduir  de  forma automàtica  i  en  
publicarà els resultats: 1.1  antiguitat en el cos, 1.2 ocupació de càrrecs directius, de coordinació ipublicarà els resultats: 1.1  antiguitat en el cos, 1.2 ocupació de càrrecs directius, de coordinació i   
altres  funcions  específiques  (altres  funcions  específiques  (excepte  el  1.2.6  avaluació  docent,  1.2.7  excepte  el  1.2.6  avaluació  docent,  1.2.7  professors  tutors  deprofessors  tutors  de  
professors  en fase de formacióprofessors  en fase de formació i  1.2.12   i  1.2.12  professors  membres del  consell  escolar.  Els mèrits delsprofessors  membres del  consell  escolar.  Els mèrits dels  
subapartats 1.2.7 i 1.2.12 s'hauran de justificar als serveis territorials en el termini dels deu diessubapartats 1.2.7 i 1.2.12 s'hauran de justificar als serveis territorials en el termini dels deu dies  
hàbils  següents  al  tancament  del  període  d'acceptació  o  rebuig  de  l'assignació  automàtica  dehàbils  següents  al  tancament  del  període  d'acceptació  o  rebuig  de  l'assignació  automàtica  de  
puntuació),  3.1.1,3.1.2,3.1.3  i  3.1.4  titulacions  acadèmiques  universitàries,  3.1.5  titulacionspuntuació),  3.1.1,3.1.2,3.1.3  i  3.1.4  titulacions  acadèmiques  universitàries,  3.1.5  titulacions  
d'ensenyament de règim especial i de formació professional, 3.1.6 mestre de català o nivell D.d'ensenyament de règim especial i de formació professional, 3.1.6 mestre de català o nivell D.
b) S'obrirà un termini de 7 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació, per acceptar lab) S'obrirà un termini de 7 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació, per acceptar la  
puntuació o manifestar el desacord telemàticament. En cas de desacord caldrà al·legar els mèrits nopuntuació o manifestar el desacord telemàticament. En cas de desacord caldrà al·legar els mèrits no  
puntuats  i  aportar  la  documentació  justificativa  en  el  termini  dels  10  dies  hàbils  següents  alpuntuats  i  aportar  la  documentació  justificativa  en  el  termini  dels  10  dies  hàbils  següents  al  
tancament del període d'acceptació o rebuig de l'assignació automàtica de puntuació.tancament del període d'acceptació o rebuig de l'assignació automàtica de puntuació.
c) El  resultat d'aquestes reclamacions es veurà reflectida en les llistes provisional dels aspirantsc) El  resultat d'aquestes reclamacions es veurà reflectida en les llistes provisional dels aspirants  
seleccionats i no seleccionatsseleccionats i no seleccionats

10.Selecció dels aspirants per a l'accés als cossos de catedràtics.10.Selecció dels aspirants per a l'accés als cossos de catedràtics.
a) a) Llista provisionalLlista provisional dels aspirants seleccionats i no seleccionats. dels aspirants seleccionats i no seleccionats.
La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu agregarà per a cada aspirant la puntuació fetaLa Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu agregarà per a cada aspirant la puntuació feta  
pública pels tribunals, la dels subapartats corresponents a l'assignació automàtica i l'avaluació depública pels tribunals, la dels subapartats corresponents a l'assignació automàtica i l'avaluació de  
l'activitat docent realitzada per la inspecció.l'activitat docent realitzada per la inspecció.
Seran seleccionats aquells  aspirants als quals correspongui un número d'ordre igual o inferior  alSeran seleccionats aquells  aspirants als quals correspongui un número d'ordre igual o inferior  al  
nombre total de places objecte de convocatòria i la DGRSE farà pública la llista provisional.nombre total de places objecte de convocatòria i la DGRSE farà pública la llista provisional.
S'obrirà un termini de 7 dies naturals per a la presentació de reclamacions de manera telemàtica.S'obrirà un termini de 7 dies naturals per a la presentació de reclamacions de manera telemàtica.
b) Criteris per resoldre els empats.b) Criteris per resoldre els empats.
En cas d'empats es resoldran atenent els criteris següents:En cas d'empats es resoldran atenent els criteris següents:
- Puntuació més alta, per ordre, en els apartats 1,2 i 3.- Puntuació més alta, per ordre, en els apartats 1,2 i 3.
- Puntuació més alta, per ordre, en els subapartats.- Puntuació més alta, per ordre, en els subapartats.
- Major nombre d'estadis de promoció docent.- Major nombre d'estadis de promoció docent.
- L'ordre d'ingrés en el cos d'origen.- L'ordre d'ingrés en el cos d'origen.
c) Publicació en el DOGC de les c) Publicació en el DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.llistes úniques d'aspirants seleccionats.
Un cop estimades o desestimades les reclamacions, es publicarà al DOGC la llista única dels aspirantsUn cop estimades o desestimades les reclamacions, es publicarà al DOGC la llista única dels aspirants  
que han estan seleccionats per a cada cos de catedràtics.que han estan seleccionats per a cada cos de catedràtics.
Es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes i recurs contenciós administratiu en elEs podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes i recurs contenciós administratiu en el   
termini de dos mesos.termini de dos mesos.
d) El nomenament tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2010.d) El nomenament tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2010.


	1.En què consisteix l'accés al cos de catedràtics i quantes places hi ha?

