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CONCURS DE TRASLLATS curs 20102011
Aspectes centrals i novetats de la convocatòria del concurs de trasllats
Aspectes centrals de la convocatòria
- El concurs de trasllats estatal es seguirà convocant cada dos anys.
- S'han d'oferir totes les vacants a 31 de desembre. L'administració es reserva el dret de no treure a concurs
aquelles de les quals no preveu continuïtat.
- Als funcionaris dels cossos de catedràtics se'ls computen tots els mèrits acumulats en els cossos de
procedència.
- S'unifica el barem per a Primària i Secundària.
- Regulació específica de la mobilitat per raó de violència de gènere.
- Els funcionaris en pràctiques i totes les persones que han aprovat les oposicions a partir de 2007 han de
participar per l'especialitat aprovada en l’oposició.
- S'amplia el dret de concurrència a tots els cossos docents.
- Es manté, per als participants voluntaris, la possibilitat de renunciar o desistir del concurs després de la
resolució provisional.
- Professorat suprimit: manté el dret preferent sense estar obligat a demanar tots els centres de la zona o
localitat.
- Es deroga la DAP i no es crea cap mecanisme alternatiu.
- Només s'han de presentar els mèrits que avaluen les Comissions i els que no estan enregistrats al
Departament d’Educació.

- No es donarà plaça d’ofici als participants forçosos: funcionaris en pràctiques, propietaris provisionals,
professorat suprimit, excedents forçosos, procedents de l’estranger o de l’administració.

- Si no s'obté plaça definitiva es roman en situació provisional i cal participar en les adjudicacions d’estiu.
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-Es podrà triar, per cada centre, si es demana totes les especialitats que es tenen i en quin ordre o si només se'n
demana alguna
- El termini de presentació telemàtica de sol·licituds serà del 25 de novembre al 14 de desembre

Barem: Principals novetats
S'incrementen les puntuacions per permanència en la destinació i per antiguitat en el cos, per permanència en
situació de provisionalitat i per càrrecs directius i de coordinació.
Es valora: la funció tutorial, haver format part dels tribunals d'oposicions, la tutoria de les pràctiques del màster i
la a tutoria de les pràctiques dels alumnes universitaris.

Els mèrits han de tenir-se complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

1. Antiguitat
Permanència a la destinació definitiva:
Primer i segon anys: 2,00 punts per cadascun. 0,1666 punts per cada mes complet.
Tercer any: 4,00 punts. 0,3333 punts per cada mes complet.
Quart any i següents, 6,00 punts per cadascun. 0,50 punts per cada mes complet.
Permanència en situació de provisionalitat o en centres d'atenció educativa preferent : 2 punts per any. 0,1666
punts per cada mes complet.

2. Antiguitat al cos
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. 0,1666 punts per cada mes complet.
Serveis efectius com a funcionari de carrera en cossos docents del mateix subgrup o superior: 1,50 punts per
any. 0,125 punts per cada mes complet.
Serveis efectius com a funcionari de carrera en cossos docents a d'un subgrup inferior: 0,75 punts per any.
0,0625 punts per cada mes complet.

3. Funcionari de carrera dels cossos de catedràtics: 5 punts.
4. Mèrits acadèmics (màxim, 10 punts)
Títol de doctor: 5,00 punts.
Títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l’ingrés (mínim, 60 crèdits.): 3,00 punts.
Reconeixement de suficiència investigadora, el certificat-diploma acreditatiu d’estudis avançats: 2,00 punts.
Premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o menció honorífica en el grau superior
(conservatoris superiors de música): 1,00 punt.
Titulacions de grau: 5,00 punts.
Titulacions universitàries de primer cicle i segon cicle: 3,00 punts.
Titulacions professionals de música i dansa: 1,50 punts.
Titulacions de les escoles oficials d'idiomes:
Nivell C2: 4 punts; Nivell C1: 3 punts; Nivell B2: 2 punts; Nivell B1: 1 punt
Titulacions de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de formació professional o equivalent, 2,00 punts.

5. Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim, 20 punts).
Director/a en centres públics docents o en serveis educatius: 4,00 punts. 0,3333 punts per mes complet.
Vicedirector, subdirector, secretari, cap d'estudis o càrrecs equivalents en centres públics docents: 2,50 punts.
Coordinador de cicle, cap de seminari, de departament o de divisió en centres públics, assessor de formació
permanent, o funcions docents anàlogues, tutories (a partir de l’entrada en vigor de la LOE)
(màxim, 5,00 punts): 1,00 punt per any complet. 0,0833 punts per mes complet.

6. Formació i perfeccionament (màxim, 10 punts)
Activitats de formació superades: Per cada 10 hores d’activitats de formació acreditades, 0,1 punts (màxim, 6
punts)
Impartició d'activitats de formació: Per cada 3 hores 0,10 punts (màxim, 3 punts).
Per cada especialitat de la qual sigui titular, (adquisició de noves especialitats): 1,00 punt.

7. Altres mèrits (màxim, 15 punts)
a) Llibres en diferents formats (fins a 8 punts):
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.
Mèrits artístics i literaris Per premis, exposicions, concursos, composicions, concerts com a director, solista:
Fins a 2,50 punts.
Serveis en l'administració educativa: 1,50 punts. 0,12 punts per mes complet.
Membre dels tribunals dels procediments selectius d’ingrés o accés als cossos docents: 0,25 punts
Tutoria de les pràctiques del màster de formació pedagògica i de les pràctiques per a l’obtenció dels títols
universitaris de grau que ho requereixin: 0,10 punts.

