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Full informatiu ASPEPC·SPS
núm 39bis, març de 2010
ASPEPC: C/ Pelai 12, 4 F. 08001 Barcelona. Tel: 93 317 02 37.

SPS: C/ Ausiàs Marc, 26, 3r . 08010 Barcelona. Tel: 93 317 60 86

ACCÉS A CÀTEDRA 2010: BAREM
PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS
Puntuació màxima 10 punts

Només cal presentar els documents justificatius dels mèrits al·legats quan
no constin en el Registre informàtic de personal docent. Únicament seran
valorats els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds de participació.
1.TREBALL DESENVOLUPAT. (puntuació màxima 5'5 punts).
1.1.Antiguitat com a funcionari de carrera en el cos de secundària (Puntuació màxima 4 punts). Per
cada any que sobrepassi els vuit exigits com a requisit: 0'50 punts. Per cada mes 0'0416 punts.
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1.2.Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, en el seu cas, avaluació positiva de la
funció docent, segon la base 6.4 de la Resolució (puntuació màxima 2'50 punts).
1.2.1 Per cada any com a director o càrrecs similars: 0'40 punts. Per cada mes 0'0333p(màxim 2'50p.)
1.2.2 Per cada any com a cap d'estudis, secretari, coordinador pedagògic, administrador, vicedirector,
cap d'estudis adjunt, vicesecretari o càrrecs similars: 0'30p. Per cada mes 0'0250 p.(màxim 2'50 p.)
1.2.3 Per cada any com a cap de departament:0'25 punts. Per cada mes 0'0208 p.(màxim 2'50 punts).
1.2.4 Per cada any com a coordinador: 0'20 punts. Per cada mes 0'0166 punts. (màxim 2'50 punts).
1.2.5 Per cada any com a tutor 0'15 punts. Per cada mes 0'0125 punts. (màxim 2'50 punts).
1.2.6 Per l'avaluació positiva de l'activitat docent, realitzada per la inspecció (base 6.4).
Puntuació màxima 2 punts.
1.2.7 Per cada curs escolar com a professor tutor de professors en fase de formació: 0'20 p(màxim 2'5
punts).
1.2.8 Per cada any com a inspector: 0'45 punts. Per cada mes 0'03575 (màxim 2'50 punts)
1.2.9 Per cada any en l'Administració educativa treballant com a cap de secció o superior: 0'40 punts.
Per cada mes 0'0333 punts (màxim 2'50 punts).
1.2.10 Per cada any desenvolupant tasques en comissió de serveis en el Departament: 0'20 punts. Per
cada mes 0'0166 punts (màxim 2'50 punts).
1.2.11 Per cada any natural com a representant del professorat amb llicència sindical a temps total:
0'15 punts. Per cada mes 0'0125 punts. (màxim 2'50 punts)
1.2.12 Per cada any com a representant del claustre al consell escolar: 0'10 punts. Per cada mes
0'0083 punts. (màxim 2'50 punts). No computen els càrrecs membres del consell escolar

2.CURSOS DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (puntuació màxima 3 punts ).
2.1 Per cada bloc de 10 hores de cursos de formació relacionats amb les especialitats de l'aspirant, la
didàctica,...: 0'10 punts. (màxim 3 punts).
Es poden acumular els cursos no inferiors a 15 hores. Quan els cursos estiguin expressats en crèdits,

cada crèdit equival a 10 hores. No hi ha limitació de temps com en l'anterior convocatòria: curs 89-90
2.2 Per la participació en grups de treball o similars: màxim 0'50 punts per curs escolar.(màxim 3 p.)
2.3 Per formació en llengües estrangeres diferents de l'especialitat en blocs no inferiors a 120 hores:
0'040 punts (màxim 0'25 punts). Es poden acumular els cursos no inferiors a 40 hores.

3.MÈRITS ACADÈMICS I ALTRES MÈRITS (puntuació màxima 3 punts).
3.1 Mèrits acadèmics (puntuació màxima 1'50 punts)
3.1.1 Per premi extraordinari en la llicenciatura: 0'25 punts.
3.1.2 Per posseir el grau de llicenciatura amb una nota igual o superior al notable en el grau (tesina)
en la titulació per a l'accés al cos de catedràtics: 0'125p. No es valora la nota mitjana de l'expedient
acadèmic del títol al·legat per a l'accés.
3.1.3 Estudis de doctorat.
3.1.3.1 Per posseir el títol de doctor: 0'80 punts
3.1.3.2 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0'50 punts.
3.1.3.3 Pel Certificat-Diploma acreditatiu d'Estudis Avançats, el Títol Oficial de Màster, Suficiència
investigadora o títols equivalents: 0'50 punts(no pot computar-se conjuntament amb el apartat 3.1.3.4
3.1.3.4 Per la realització de tots els cursos o programes de doctorat: 0'40 punts.
3.1.4 Altres titulacions universitàries.
3.1.4.1 Titulacions universitàries de segon cicle (Llicenciatura, arquitectura, enginyeria,...:0'50 punts
3.1.4.2 Titulacions universitàries de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic,..:0'50 punts
3.1.4.3 Màsters i postgraus:0'125 (no pot computar-se si ho ha estat pel subapartat 3.1.3.3)
3.1.5 Titulacions d'ensenyament de règim especial i de formació professional.
3.1.5.1 Per cada titulacióprofessional de música o dansa: 0'25 punts.
3.1.5.2 Per cada certificat d'aptitud d'escoles oficials d'idiomes: 0'25 punts.
-Per cada titulació d'EOI de cicle elemental: 0'125 punts.
-Per cada titulació d'EOI de cicle superior: 0'125 punts.
3.1.5.3 Per cada titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o equivalent: 0'25 punts.
3.1.5.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent: 0'25 punts.
3.1.5.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0'25 punts.
3.1.5.6 Per acreditar certificats d'idiomes de nivell igual o superior al Certificat d'Aptitud d'EOI:0'25p.
3.1.6. Pel diploma de mestre de català o pel certificat D o pel certif. d'aptitud de LL. Cat. D'EOI:0'25p.
3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics i esportius (màxim 1'50 punts)
3.2.1 Per publicacions relacionades amb l'especialitat docent o amb l'organització escolar: 1 punt.
3.2.2 Per participació en recerca educativa i activitats d'innovació en centres docents. (màxim 0'75 p.)
Els certificats els ha d'emetre el Director General competent.
3.2.3 Valoració del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o
d'esports, de l'especialitat: màxim 1'50 punts.(Tribunal)
3.2.4 Per participar (com a ponent, professor, formador, director, coordinador, tutor) en d'altres
activitats de formació no recollides a l'apartat 2: per cada 10 h. Impartides:0'15 punts (màxim 1 punt)
3.2.5 Per la tutorització de pràctiques en centres educatius i serveis de l'alumnat en període de
formació inicial o d'especialització: s'assignarà 0'15 punts per cada període de pràctiques.(màx. 1'5p)
3.2.6 Mèrits artístics (exposicions, concursos, publicacions, concerts, premis: màxim 1 punt
3.2.7 Per tenir la qualificació d'esportista d'alt nivell: 0'50 punts.

