
 

 

ANNEX 3 

BAREM PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS EN EL PROCEDIMENTS D’ACCÉS 

Únicament són valorats aquells mèrits assolits (inclosa l’experiència docent) fins a la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. 

Només es valoren per aquest subapartat els anys com a funcionari de carrera prestats en el cos des del 
qual s’aspira a l’accés que sobrepassin els exigits com a requisit. 

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d’un apartat o subapartat. 

Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts per  la valoració dels seus mèrits. 

 

MÈRITS PUNTS DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 

1.  Treball realitzat (màxim 5.5000 punts) 

1. 1 Antiguitat (màxim 4,0000 punts) 

1.1.1 Per cada any de serveis prestats com a 
funcionari de carrera del cos des del qual 
s’aspira a l’accés (els aspirants d’accés 3 

només poden comptar l’antiguitat que superi 
els sis anys). 

0,5000 

Full de serveis expedit per l’Administració 
educativa competent, en el qual consti el 
cos, l’especialitat, la data de presa de 

possessió i de cessament i el número de 
registre personal o fotocòpia compulsada 
dels nomenaments i cessaments on 

constin les dades anteriors. 
 

1.1.2 Les fraccions d’any es computaran per 
mes complet a raó de 0,0416 

1.2 Exercici de funcions específiques (màxim 2.5000 punts) 

1.2.1 Per cada curs acadèmic complet com a 
director d’un centre docent públic, o d’un 

centre de professors i recursos, o d’equips 
d’orientació.  

0,2500 
Ful de serveis expedit per l’Administració 
educativa competent, en el qual constin 

les preses de possessió i cessaments en 
aquests càrrecs o fotocòpia compulsada 
del nomenament, amb diligència de 
possessió i cessament o, si es cau, 

certificació en la qual consti que a la data 
de finalització del període de presentació 
de sol·licituds es continua en el càrrec. 

 

1.2.2 Per cada curs acadèmic complet com a 

vicedirector, subdirector, cap d’estudis, 
secretari o assimilats d’un centre docent 
públic. 

0,2000 

1.2.3 Per cada curs acadèmic complet com a 
coordinador de cicle d’un centre docent 

públic. 

0,1500 

1.2.4 Per cada curs acadèmic complet com a 
membre electe del consell escolar del centre.  

0,1000 
Certificació del secretari del centre amb el 
vistiplau del director. 

S’entenen per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 
2/2006, de 3 maig, d’educació. No s’entén com a centre públic els que depenen dels Ajuntaments, 

Consells Insulars i altres entitats de dret públic. 

No es poden puntuar els càrrecs del curs acadèmic vigent ja que, a la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds de participació, el curs acadèmic no ha finalitzat. 

Als efectes previstos en el subapartat 1.2.2 es consideren com a càrrecs directius assimilats els 
següents: secretari adjunt, cap d’estudis adjunt, vicesecretari, cap de residència delegat del cap 
d’estudis d’instituts de batxillerat, director-cap d’estudis de secció delegada, director de secció filial, 

director de centre oficial de patronat d’ensenyament mitjà, professor delegat en el cas de la secció de 
formació professional. 

2. Cursos de formació i perfeccionament superats (màxim 3,0000 punts) 

2.1.1 Cursos superats 
 
Per cada 10 hores de formació 

 
En el cas que en la certificació no s’especifiqui 
el nombre d’hores es considera que cada 

0,0500 

Certificació acreditativa o fotocòpia 
compulsada expedida per l’organisme o 
centre corresponent, amb especificació de 

les hores de durada (no s’accepta cap 
certificació que no les indiqui). Per a les 
activitats incloses al Pla de formació o 



 

 

crèdit equival a 10 hores de formació. reconegudes ha de constar explícitament 
el registre de reconeixement de l’activitat. 

Es valoren els cursos de formació permanent i perfeccionament relacionats amb l’especialitat a què 
s’opta o amb l’organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l’educació organitzades pel 
Ministeri d’Educació, per les conselleries amb competències en matèria educativa, per institucions 
sense ànim de lucre, sempre que aquestes activitats hagin estat homologades o reconegudes per les 

administracions educatives, així com els impartits per les Universitats. 
 
En el cas de les Universitats només es valoren els cursos impartits per aquestes, no es valoren els 

impartits per tercers. Aquests cursos han de ser certificats mitjançat certificació expedida pel Rectorat, 
Vicerrectorat, Secretaria de les Facultats o la Direcció de les Escoles Universitàries. No són vàlides les 
signades pels departaments o pels ponents dels cursos. Tampoc es poden valorar els cursos 

organitzats per institucions privades o públiques sense competències en matèries d’educació, encara 
que comptin amb el patrocini d’una Universitat. 
 

Exclusivament per les especialitats del cos de professors de música i arts escèniques es valoren en els 
mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris superiors de música. 
 

En cap cas no es valoren per aquest apartat els cursos o assignatures del currículum de qualsevol títol 
acadèmic (titulacions progressives, títols d’especialista universitari vinculats a la superació de 
determinades assignatures dins el pla d’estudis del títol al·legat com a requisit o mèrit, etc). 

 
Tampoc no es valora el Certificat d’Aptitud Pedagògica, el Títol d’Especialització Didàctica ni el títol 
oficial de màster universitari que habilita per l’exercici de la professió regulada de professor o 

equivalent. 
 

3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3.0000 punts) 

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1.5000 punts) 

3.1.1 Postgrau, doctorat i premis extraordinaris 

3.1.1.1. Pel Certificat-Diploma acreditatiu 
d’Estudis avançats (Reial decret 777/1998, de 

30 d’abril), el Títol Oficial de Màster 
universitari (Reial decret 56/2005, de 21 de 
gener i Reial decret 1393/2007, de 29 

d’octubre), Suficiència investigadora o 
qualsevol altre títol equivalent, sempre que no 
sigui un requisit per a l’ingrés a la funció 

pública docent 

1,0000 

Fotocòpia compulsada de la certificació o 
títol corresponent o, en tot cas, del 

certificat supletori de la titulació expedit 
d’acord amb el previst, en el seu cas, a 
l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE de dia 

13) o a l’Ordre de 13 d’agost de 2007 
(BOE de dia 21), o en el Reial decret 
1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició 

de títols universitaris oficials (BOE de dia 
6 d’agost). 

No es valoren per aquest apartat els cursos de Postgrau, d’Especialització, d’Expert universitari ni els 

títols propis de les Universitats, encara que poden ser valorats dins l’apartat 2 si es compleixen els 
requisits establerts a l’esmentat apartat. 
El certificat-diploma acreditatiu d’Estudis Avançats (Reial decret 777/1998, de 30 d’abril) i el títol de 

suficiència investigadora només es valora quan no s’ha al·legat i valorat la possessió del títol de 
doctor. 
No es valora per aquest apartat en cap cas el títol oficial de màster universitari que habilita per 

l’exercici de la professió regulada de professor o equivalent. 

3.1.1.2 Per posseir el títol de doctor 

1,0000 

Fotocòpia compulsada del títol de doctor 
o, en tot cas, de la certificació 

d’abonament dels drets d’expedició 
d’aquest. 

3.1.1.3 Per haver obtingut el premi 
extraordinari en el doctorat 

0,5000 
Certificació acreditativa corresponent o 
fotocòpia compulsada 

3.1.2 Altres titulacions universitàries 

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a 
requisits per l’ingrés al cos. 

3.1.2.1 Titulacions universitàries de primer 1,0000 Fotocòpia compulsada de la certificació 



 

 

cicle. Per cada títol de diplomat, enginyer 
tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols 
declarats legalment equivalents, i pels estudis 

corresponents al primer cicle d’una 
llicenciatura, arquitectura o enginyeria. 
En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris 

docents grup A1, no es valoren per aquest 
apartat, en cap cas, el títol o estudis d’aquesta 
naturalesa que hagin estat necessaris superar 

per obtenir el primer títol de llicenciat, 
enginyer, arquitecte  o grau que presenti 
l’aspirant. 
 

acadèmica o del títol al·legat per a l’ingrés 
al cos i també de tots els títols que 
s’al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, 

certificació d’abonament dels drets 
d’expedició d’aquests. En el cas d’estudis 
de primer cicle, certificació acadèmica en 

la que s’acrediti la superació dels 
mateixos. 

3.1.2.2 Titulacions universitàries de segon 
cicle. Pels estudis corresponents al segon cicle 

d’una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o 
altres títols declarats legalment equivalents, i 
pel títol universitari oficial de grau. 

En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris 
docents grup A1, no es valoren per aquest 
apartat, en cap cas, els estudis que hagin estat 

necessaris superar (primer cicle, segon cicle, o 
si s’escau, ensenyaments complementaris), per 
a l’obtenció del primer títol de llicenciat, 

enginyer o arquitecte que presenti l’aspirant.  

1,0000 

Fotocòpia compulsada de la certificació 
acadèmica o del títol al·legat per a l’ingrés 

al cos i també de tots els títols que 
s’al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, 
certificació d’abonament dels drets 

d’expedició d’aquests.  
 
 

3.1.3 Altres titulacions 
Es valoren les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades pels conservatoris 

professionals i superiors de música i les escoles d’art, així com les titulacions de formació professional 
específica.  
En cap cas no es valoraran, si n’és el cas, aquelles titulacions que s’aportin com a requisit per accedir 

al cos corresponent, ni aquelles que hagin estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat per a 
l’ingrés al cos.  

3.1.3.1 Per cada títol professional de Música o 

Dansa 

0,5000 

Fotocòpia compulsada de la certificació 

acadèmica del títol al·legat per a l’ingrés 
al cos, així com fotocòpia compulsada de 
tots els títols que han estat necessaris per 

l’obtenció del títol que al·lega per a 
l’ingrés al cos (batxillerat, tècnic superior, 
etc) i fotocòpia compulsada de les 

titulacions al·legades com a mèrits o, si 
escau, els certificats d’abonament dels 
drets d’expedició, d’acord amb l’Ordre de 

8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 
13-7-1988). 

3.1.3.2 Per cada títol de tècnic superior d’arts 
plàstiques i disseny 

0,2000 
Fotocòpia compulsada de la certificació 
acadèmica del títol al·legat per a l’ingrés 
al cos, així com fotocòpia compulsada de 

tots els títols que han estat necessaris per 
l’obtenció del títol que al·lega per a 
l’ingrés al cos (batxillerat, tècnic superior, 
etc) i fotocòpia compulsada de les 

titulacions al·legades com a mèrits o, si 
escau, els certificats d’abonament dels 
drets d’expedició, d’acord amb l’Ordre de 

8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 
13-7-1988). 

3.1.3.3 Per cada títol de tècnic superior de 

formació professional 
0,2000 

3.1.3.4 Per cada títol de tècnic esportiu 
superior 

0,2000 

3.1.4 Pel certificat de coneixements superiors 
de català, orals i escrits (nivell D), o certificat 

0.5000 Fotocòpia compulsada del títol o 
document d’haver abonat les taxes per a 



 

 

de nivell C2 de català, o pel títol de mestre de 
català o equivalent. 

la seva expedició. 
 

3.1.5 Coneixements d’idiomes estrangers  

En aquest apartat només es valora un títol per idioma. En el cas de presentar diferents títols que 
acreditin nivells diferents d’un mateix idioma es valorarà el títol superior. 
Només es valoren els certificats d’idiomes admesos per ACLES (Associació de Centres de Llengües 

d’Educació Superior). 
 

3.1.5.1 Per cada certificat, admès per ACLES, 
que acrediti el domini d’una llengua estrangera 
del nivell C2 del Marc Comú Europeu de 
Referència. 

0,3000 

Fotocòpia compulsada del títol que 
acredita el domini de llengua estrangera 
en els nivells indicats. 

3.1.5.2 Per cada certificat, admès per ACLES, 
que acrediti el domini d’una llengua estrangera 

del nivell C1 del Marc Comú Europeu de 
Referència. 

0,2000 

3.1.5.3 Per cada certificat, admès per ACLES, 

que acrediti el domini d’una llengua estrangera 
del nivell B2 del Marc Comú Europeu de 
Referència. 

0,1000 

3.2. Publicacions i mèrits artístics i professionals (màxim 1,5000 punts) 

No es valoren aquelles publicacions realitzades en règim d’autoedició. 

Aquelles publicacions que estan obligades a consignar l’ISBN en virtut del que es disposa en el Decret 
2984/1972, de 2 de novembre, o en el seu cas, ISNN o ISMN, els manquin el mateix, no seran 
valorades. 

En el cas de coautories o grups d’autors es dividirà la puntuació atorgada entre el número total 
d’autors, sempre i quan es presentin 10 pàgines per autor. 
En els supòsits en què l’editorial o associació hagin desaparegut les dades requerides en la certificació 

s’han de justificar per qualsevol mitjà d’una prova admissible en dret. 
 
 

3.2.1 Per publicacions de caràcter científic i tècnic o pedagògic  (Fins a 1,5000) 

3.2.1.1 Per llibres 

 
- Per autoria 
- Per coautoria o grups d’autors: la puntuació 

es divideix entre el número de coautors. 

0,5000 

 

En el cas dels llibres, en qualsevol dels 
seus formats: 
- Els exemplars corresponents. 

- Certificat de l’editorial on consti: el títol 
del llibre, autor o autors, ISBN, dipòsit 
legal i data de la primera edició, el 

número d’exemplars i que la difusió dels 
mateixos s’ha fet en llibreries comercials. 
També han de constar els centres de 

difusió (centres educatius, centres de 
professorat, etc.). 
 

En el cas de revistes: 
- Els exemplars corresponents. 
- Certificat de l’editorial en el qual consti: 
el número d’exemplars, llocs de 

distribució i venta , o associació científica 
o didàctica legalment constituïda a la 
qual pertany la revista, títol de la 

publicació, autor o autors, ISSN, ISMN, 
dipòsit legal i data d’edició. 
Les revistes editades per Administracions 

Públiques i Universitats públiques o 
privades, que no s’han difós en 
establiments comercials, a més de les 

3.2.1.2 Per articles en revistes 
 

- Per autoria 
- Per coautoria o grup d’autors: la puntuació 
es divideix entre el número de coautors. 

 

0,2000 



 

 

dades anteriors, al certificat s’ha d’indicar 
els llocs  de difusió de la revista (centres 
educatius, centres de professors, 

institucions culturals, etc.). 
En el cas de publicacions en format 
electrònic, hauran d’anar acompanyades 

per un informe en el qual l’organisme 
emissor certifiqui a quina base de dades 
figura, el títol de la publicació, l’autor o 

autors, la revista, la data de publicació i la 
URL. A més es presentarà un exemplar 
imprès.. 
 

3.2.2 Mèrits artístics  (Màxim 0,7500) 
Exclusivament pel cos de professors d’arts plàstiques i disseny, es valoren els mèrits artístics relacionats 

amb l’especialitat a la que opta: 
 

- Per premis en exposicions o concursos 

d’àmbit nacional i internacional. 
 

(Fins a 

0.7500) 

 Acreditació d’haver obtingut el premi. 

Només es valoren els premis d’àmbit nacional o internacional.  
Només es valoren els premis obtinguts com a professionals. No puntuen els obtinguts com a alumne, 
com a part d’un pla d’estudis o carrera. Tampoc no puntua la responsabilitat intel·lectual de feines 

realitzades al propi centre de treball ni premis dels alumnes als quals s’ha impartit classe. 
La valoració dels premis vendrà determinada per l’àmbit de l’Administració convocant, el nombre de 
premiats i el tipus de premi (1r premi, 2n premi i 3r premi). 

 

3.3 Per la impartició de les activitats de formació i perfeccionament indicades a l’apartat 2 d’aquest 
barem (màxim 1.0000 punt) 

Es valora la participació com a ponent o coordinador de cursos de formació permanent del 
professorat convocats pel Ministeri d’Educació, per les Administracions públiques amb competències 
educatives, per les universitats, i per institucions sense ànim de lucre sempre que hagin estat 

homologades o reconegudes per les administracions públiques amb competències educatives. 

3.3.1 Per cada 10 hores de formació 

impartida o de coordinació 
 

0,1000 

Certificació expedida per l’entitat 

organitzadora en la qual consti de manera 
expressa el nombre d’hores de duració de 
l’activitat. En cas de les organitzades per 

institucions sense ànim de lucre, a més 
s’ha d’acreditar de manera fefaent el 
reconeixement o homologació d’aquestes 

activitats per l’Administració educativa 
corresponent o certificat d’inscripció al 
registre de formació de l’Administració 
educativa. 

 


