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PER SELECCIONAR ELS MILLORS DOCENTS, UN 
CONCURS-OPOSICIÓ NO TÉ SENTIT.

El sistema d’entrada a l’administració pública està regu-
lat  pels articles 149.1.18 i 149.1.7 de la Constitució Es-
panyola[2] que generà la llei 7/2007 de 13 d’abril, cone-
guda com l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).

Es tracta d’una sèrie de proves de marcat contingut 
teòric, basades en un sistema del segle XIX, en les 
quals s’han de demostrar els coneixements adquirits i 
acumulats. Aquests, segons els criteris de l’època, per-
metien que la selecció del personal funcionari obeís 
a  principis d’igualtat, mèrit i capacitat en fer-ne una 
convocatòria pública. Actualment la selecció del per-
sonal ha de respectar aquests principis, afegint-hi la no 
discriminació a la selecció. Aquestes proves no ho fan.
Es una llei marcadament administrativa, globalitzado-
ra, pensada per a oposicions a cossos administratius 
i tècnics, enfocada al coneixement enciclopèdic i al 
rendiment. Està poc orientada a tasques vinculades al 
tracte amb la gent, a la tasca docent i de fet, a cap con-
cepte relacionat amb l’educació. 

Aquest  concurs-oposició xoca frontalment amb el 
format educatiu que el propi Departament d’Educació 
intenta transmetre als seus treballadors i treballado-
res a través de les diferents lleis educatives que culmi-
nen amb la LEC i la LOMCE actuals, on les capacitats 
d’aplicació i els aprenentatges significatius i no pas tant 
els coneixements teòrics, són la raó de ser de la docèn-
cia. Aquestes habilitats es demostren amb la pràctica 
del dia a dia.

Davant d’això, l’actual format selectiu resulta una pa-
radoxa quan el procés, que pretén escollir els aspirants 
més qualificats per guiar l’alumnat a aplicar aquesta 
filosofia educativa, és un seguit de proves on prevalen 
els coneixements memorístics i el coneixement acadè-
mic per davant de l’empíric.

El Departament d’Educació, conscient com és de tot 
plegat, en comptes de fer front a la situació i proposar 
un sistema més d’acord amb la tasca docent, s’amaga 
darrera la llei espanyola i maquilla el procés amb un 
munt de proves de supòsits teòricament pràctics. In-
tenta dissimular el fet evident que aquest concurs opo-
sició és completament inadequat per seleccionar els 
docents que han de formar les futures generacions.
 
Les actuals convocatòries  d’ingrés al cos del Departa-
ment són enrevessades, confuses i complicades perquè 
el sistema ha anat incorporant variacions per inten-
tar que no sigui tan evident el caràcter poc pedagògic 
d’unes proves que el que pretenen és avaluar la capaci-
tat pedagògica dels docents.

A més a més, les darreres sentències europees del TJUE 
obliguen les administracions a introduir la fixesa dels 

interins que estan en frau de llei per ocupar una vacant 
estructural durant més tres anys. 

Si el que realment es vol és seleccionar qui és més 
capaç d’aplicar de forma directa i pràctica allò que les 
lleis educatives marquen: 

• ¿No seria millor validar de forma clara els propis pro-
cessos avaluadors de la funció docent que ja té el De-
partament  a través d’un concurs de mèrits? ¿O és que 
no  considera els seus processos de control i avaluació 
continua dels qui ja estan treballant  prou bons?
• ¿No resulta del tot incongruent que el Departament 
tingui un personal interí que contracta i recontracta 
continuadament –demostrant-los així doncs, la seva 
confiança, i per tant la seva capacitació-, però que no 
són capaços de superar la prova d’ingrés que se’ls exi-
geix?  No serà que, com ja hem dit,  aquest concurs-
oposició és la negació d’allò que el mateix Departa-
ment exigeix als seus treballadors i treballadores?

Des d’USTEC·STEs (IAC) denunciem i denunciarem 
la desídia, la falta de valentia i de capacitat d’un Depar-
tament que sap les mancances estructurals de l’actual 
sistema de selecció, però renuncia a fer-hi modifica-
cions a fons. Unes modificacions  que permetin una 
millor selecció de docents amb la conseqüent millora 
del sistema educatiu públic que ens pertany a tots i on 
rau i es forma el nostre futur com a societat!

L’EXTINCIÓ DEL COS DE PROFESSORAT TÈCNIC

Després de l’entrada en vigor de la LOMLOE, el cos de 
Professorat Tècnic d’FP (PTFP) queda a extingir i les se-
ves especialitats han passat directament al cos de profes-
sorat d’ensenyaments secundaris (PES), per la qual cosa 
ens trobem davant una incongruència normativa davant 
la publicació de la resolució d’oposicions 2021. Exigim 
que es resolgui en benefici de les persones candidates 
que obtinguin plaça en alguna de les especialitats del cos 
de PTFP i siguin adscrits al cos de secundària, que és on 
actualment estan ubicades les especialitats.  Tot i aquest 
canvi normatiu en la llei espanyola, el Departament ha 
optat per seguir el mateix model d’oposicions dels dar-
rers anys i des de USTEC·STEs (IAC) ens preguntem si 
aquest gaudeix de totes les garanties jurídiques i exigim 
que així sigui.

Per la seva banda, l’Administració ha manifestat en 
Mesa Sectorial de Negociació que aquesta convocatò-
ria serà la darrera en què es podran presentar els ti-
tulats no universitaris tot i que la LOMLOE no tanca 
aquesta possibilitat. 

USTEC·STEs (IAC) demana al Departament vetllar 
pel compliment de la normativa vigent en aquest pro-
cés selectiu i, per altra banda, que el professorat sense 
titulació universitària ni habilitant es pugui presentar 
a propers processos selectius. 
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CONCURS-OPOSICIÓ 2021: RESUM DE LA 
CONVOCATÒRIA
PLACES OFERTADES
3490 que corresponen a la oferta pública iniciada el 2017 (3173) incrementada en un 10% addicional (317)
L = Ingrés lliure
R = Reserva per a aspirants amb discapacitat (5% del total)
E = Accés a un cos de grup superior
T = Total
Les comissions de selecció han d’acumular a les places d’ingrés lliure les places vacants en el procediment 
d’accés a un cos superior i les de reserva, si n’hi ha.
Cos de mestres
Codi Especialitat L R T
ALL Audició i llenguatge 41 2 43
EES Pedagogia terapèutica 149 8 157
INF Infantil 310 16 326
PAN Llengua estrangera: anglès 183 10 193
PEF Educació física 118 6 124
PMU Música 149 8 157
PRI Primària 546 29 575

Total 1.496 79 1.575
Cos de professors d’ensenyament secundari
Codi Especialitat E L R T
501 Administració d’empreses 13 108 6 127
502 Anàlisi i química industrial 5 46 3 54
503 Assessoria i processos d’imatge personal 4 37 2 43
504 Construccions civils i edificacions 1 8 1 10
505 Formació i orientació laboral 11 85 6 112
506 Hoteleria i turisme 5 45 3 53
507 Informàtica 24 206 12 242
508 Intervenció socio-comunitària 7 63 4 74
509 Navegació i instal·lacions marines 4 4
510 Organització i gestió comercial 12 104 6 122
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 5 46 3 54
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 7 59 4 70
513 Organització i projectes de sistemes energètics 1 7 8
514 Processos de cultiu aqüícola 2 2
515 Processos de producció agrària 3 21 1 25
516 Processos en la indústria alimentaria 1 6 7
517 Procediment diagnòstic clínic i ortoprotètic 3 25 2 30
518 Processos sanitaris 9 74 4 87
519 Processos i mitjans de comunicació 2 14 1 17
520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 1 8 1 10
522 Processos i productes d’arts gràfiques 1 8 1 10
523 Processos i productes de fusta i mobles 1 7 8
524 Sistemes electrònics 1 8 9
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 2 17 1 20

TOTAL 119 1018 61 1198
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Cos de professorat tècnic d’FP
Codi Especialitat L R T
601 Cuina i pastisseria 29 2 31
602 Equips electrònics 2 2
603 Estètica 26 1 27
604 Fabricació i instal·lació fusteria i mobles 3 3
605 Instal·lació/mant equips tèrmics i fluids 4 4
606 Instal·lacions electrotècniques 21 1 22
608 Laboratori 9 9
609 Manteniment de vehicles 66 3 69
610 Màquines, serveis i producció 3 3
611 Mecanització i manteniment de màquines 65 3 68
612 Oficina de projectes de construcció 3 3
614 Op.Equips elaboració productes alimentaris 9 9
615 Operacions de processos 10 1 11
616 Operacions i equips producció agrària 8 8
617 Patronatge i confecció 4 4
618 Perruqueria 13 1 14
619 Procediments, diagnosi clínic i ortoprotètics 38 2 40
620 Procediments sanitaris i assistencials 77 4 81
621 Processos comercials 84 4 88
622 Processos de gestió administrativa 49 3 52
623 Producció en arts gràfiques 6 6
625 Serveis a la comunitat 32 2 34
626 Serveis de restauració 6 6
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 104 5 109
628 Soldadures 7 7
629 Tècniques i procediments d’imatge i so 7 7

Total 685 32 717

CALENDARI

- Del 8 de febrer a l’1 de març de 2021: termini de presentació de sol·licituds. 
- Màxim 1 d’abril de 2021: publicació de persones admeses i excloses. Hi ha un termini de 10 dies hàbils per reclamar.
-18 de juny de 2021: es realitzarà la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya i aquest mateix dia se’n 

farà pública la qualificació. Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no podran continuar el procediment 
selectiu. 

- 19 de juny: es realitzarà l’acte de presentació davant els tribunals on s’haurà de presentar, en el cas de l’oposició d’ingrés 
lliure i de reserva, la programació didàctica.

-Abans del 31 de desembre de 2021: finalització del procés selectiu (excepte situacions excepcionals) 
-1 de setembre de 2022 : data de presa de possessió com a funcionaris en pràctiques.

USTEC·STES valora molt negativament que s’endarrereixi un curs sencer, una altra vegada, el nomenament 
com a funcionaris en pràctiques. Aquest endarreriment es pot evitar simplificant el procés d’adjudicacions d’estiu 
així com baixant les ràtios per tribunal. Només cal voluntat administrativa.
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INFORMACIÓ GENERAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ
Requisits coneixement 
de les llengües catalana 
i castellana 
(bases 7.2 i 7.3)

Exempció de la prova de llengua catalana: nivell C1 (base 3.2.5).
Exempció de la prova de llengua castellana: persones de nacionalitat espanyola o certes 
titulacions (base 3.2.4).
També es pot lliurar al tribunal el certificat acreditatiu de l’exempció el mateix dia de la 
prova .

Requisits generals 
(base 2.1)

- Nacionalitat espanyola o de la UE.
- Tenir edat per accedir a l’FP i no superar l’edat de jubilació. 
- Titulació requerida per cada cos. 
- No patir cap malaltia incompatible amb la docència.
- No tenir cap expedient disciplinari.
- No tenir antecedents de delictes sexuals o tràfic de persones.
- No ser funcionari de carrera del cos al qual es vol ingressar, excepte per a Adquisició de 

Noves Especialitats (ANE). 

Especialitats d’idiomes Totes les proves s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent. 

Temaris 
(base 7.6.2)

No hi ha canvis en els temaris (BOE anys 1993, 1996, 2007).

Publicació dels criteris 
de correcció (6.12)

Mínim 3 setmanes abans de l’inici de les proves, les comissions de selecció han de 
fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició al web i al tauler 
d’anuncis on se celebri el procés selectiu. 

Requisits específics 
(base 2.2)

Procediment d’ingrés lliure: 

• Cos de mestres (2.2.1.1)
-Títol de mestre, diplomat en EGB, mestre d’ensenyament primari o el títol de grau 
corresponent.

• Cos de professors tècnics de formació professional (PTFP) (2.2.1.2)
- Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència, especificats a l’annex 10 
(consultar excepció per especialitats 610, 614, 617, 622 i 604).
-Formació pedagògica i didàctica: màster de didàctica o estar-ne exempt (requisits 
abans octubre 2009). 

• Cos de professors de secundària (PES) (2.2.1.3)
- Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte o el títol de grau corresponent o 
altres títols equivalents a efectes de docència, especificats a l’annex 10.
-Formació pedagògica i didàctica: màster de didàctica o estar-ne exempt (requisits 
abans octubre 2009). 

Reserva per a aspirants amb discapacitat:

-Reunir les condicions generals i específiques de l’accés lliure i tenir reconegut un 
grau de discapacitat igual o superior al 33% i un dictamen de condicions físiques, 
psíquiques o sensorials.



6 USTEC·STEs 
Eina Sindical d’Informació 493

FASE OPOSICIÓ 
INGRÉS LLIURE I 
RESERVA (7.4) 

Consta de 2 proves 
eliminatòries. 

La superació de la fase 
d’oposició (primera i 
segona prova) permet 
passar a la fase de 
concurs.

 -La qualificació de la 
fase d’oposició és la 
mitjana aritmètica 
de les puntuacions 
obtingudes en les 
dues proves de la 
fase, sempre que to-
tes dues hagin estat 
superades.

 -Cal obtenir entre 5 i 
10 punts per accedir 
a la fase de concurs.

Per facilitar la 
comunicació 
entre tribu-
nals i aspirants, 
USTEC·STES(IAC) 
hem demanat que 
s’habiliti un sis-
tema de contacte 
tan senzill com un 
correu electrònic. 
No ens han fet cas, 
no hi ha voluntat ni 
tècnica ni política. 

Primera prova (7.4.1.1 )
Objectiu: demostrar l’aptitud pedagògica i domini de tècniques per a la docència.

• Part A): programació didàctica. 
- Elaborar una programació didàctica de caràcter personal.
- Ha de tenir en compte la inclusió i la perspectiva de gènere.
- S’ha de lliurar al tribunal en l’acte de presentació. 
- Es correspon amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en què el pro-

fessorat de l’especialitat tingui atribuïda competència docent per impartir-lo. 
- S’ha d’ajustar al que disposa l’annex 5 de la convocatòria: extensió màxima de 70 

fulls, en format DIN-A4, escrits per una sola cara, d’interlineat d’1,5  i lletra tipus 
Arial d’11 punts. 

- Els annexos de màxim 20 fulls.
- En cas d’utilitzar taules, la lletra es pot reduir a 9 punts, sense comprimir.
- Mínim 6 unitats didàctiques.

• Part B): unitat didàctica.

- La preparació i exposició oral d’una unitat didàctica de la programació presentada 
per l’aspirant (o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat) .

- L’aspirant ha de triar una unitat didàctica d’entre 3 extretes a l’atzar per ella mateixa.

- L’aspirant disposa de 30 minuts per preparar l’exposició de la unitat didàctica, du-
rant els quals podrà consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de con-
nexió amb l’exterior. 

Defensa: 

- Per a la defensa de la programació i la unitat didàctica, l’aspirant pot utilitzar un 
exemplar de la programació i un guió que no excedeixi d’un full per les dues ca-
res o en format digital que no excedeixi de dues pantalles, en forma d’esquema, que 
serveixi per ordenar l’exposició. S’ha de lliurar imprès al tribunal en el moment de 
finalitzar-la.

- En la mesura del possible els tribunals facilitaran la utilització dels mitjans tècnics 
necessaris per a la defensa. En qualsevol cas, a l’acte de presentació s’ha de concretar 
com es pot fer ús d’aquests mitjans i de les limitacions que hi pugui haver.

- L’aspirant disposa de màxim de 35 minuts per a la exposició:
 
       **25 minuts per a la defensa oral de la programació i la unitat didàctica (màxim 

10 minuts programació i resta unitat didàctica).

       **10 minuts per al debat amb el tribunal.

- La presentació i defensa de la programació i unitat didàctica es pot fer en sessió 
pública.

-Una vegada finalitzada la primera prova, els tribunals fan pública la llista provisional 
amb la puntuació obtinguda pels aspirants i han d’obrir un termini de 2 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que 
han de ser per escrit, davant el president del tribunal

PROCEDIMENT D’INGRÉS LLIURE I RESERVA
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PUNTUACIÓ primera prova
La  primera  prova es valora globalment de 0 a 10 punts. 
Es supera amb una puntuació igual o superior a 5 punts. 

Segona prova (7.4.1.2)
Objectiu:  demostració dels coneixements i habilitats per a situacions d’aprenentatge. 

• Part A): prova pràctica

-Especificada a l’annex 7.

-Cos mestres:  l’aspirant pot disposar de la normativa d’ordenació curricular que cons-
ta a l’annex 6.

-Especialitats d’FP: NO es pot tenir la normativa d’ordenació curricular durant la pro-
va.

-La durada és de 2 hores per al cos de mestres i de màxim 3 hores per a la resta de 
cossos (1 hora qüestions prèvies i  2 hores construcció de la situació d’aprenentatge)

-És anònima quan es realitza i s’ha de llegir posteriorment davant el tribunal amb un 
màxim de 10 minuts de debat amb els membres del tribunal en finalitzar la lectura.

- L’aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament al tauler d’anuncis, 
mínim 2 dies hàbils abans de la prova.

• Part B): desenvolupament d’un tema 

- És anònima i la llegeix el tribunal (l’aspirant NO en fa lectura pública). Cal bolígraf 
blau o negre.

- Consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema triat per l’aspirant d’entre un 
nombre de temes trets a l’atzar pel tribunal: 
a) En les especialitats amb un nombre no superior a 25 temes, s’ha de triar entre 3 
temes.
 b) En les especialitats amb un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, s’ha de triar 
entre 4 temes. 
c) En les especialitats amb un nombre superior a 50 temes, s’ha de triar entre 5 temes. 

- Durada màxima 2 hores.

 -Una vegada finalitzada la segona prova els tribunals fan pública la llista provisional 
amb la puntuació obtinguda pels aspirants i han d’obrir un termini de 2 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que 
han de ser per escrit, davant el president del tribunal. 

PUNTUACIÓ segona prova

El total de la segona  prova es valorarà de 0 a 10 punts. 
Per superar aquesta segona prova cal una puntuació mínima igual o superior a 5, que 
s’obté sumant la part A) i la part B) segons la ponderació següent: 

- La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 70% de puntuació total de la 
prova. 
- La part B)  es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 30% de puntuació total de la 
prova. 
Per aplicar la ponderació cal un mínim de 2,5 punts a cada part.
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FASE CONCURS (7.7)

Acreditació de mèrits 
davant el tribunal.

Els qui hagin superat la fase d’oposició passen a la fase de concurs.

Han d’al·legar en sessió pública, comunicada amb 24 hores d’antelació,  tots els mèrits 
que considerin oportuns, segons el barem de l’annex 3. Cal lliurar al tribunal el full  
d’autobarem i els documents justificatius dels mèrits.

Els mèrits compten fins a la data final del termini de presentació de sol·licituds: l’1 de 
març de 2021 en aquesta convocatòria.

La valoració màxima dels mèrits és de 10 punts. 

Superació 
del concurs oposició i 
selecció dels aspirants 
(base 8)

20 dies després de la 
publicació al DOGC dels 
seleccionats cal presentar 
els documents que són 
requisit als SSTT (9.1):

-Títol.
-Formació pedagògica 
(si és el cas).
-DNI.
-Informe mèdic.
-Declaració jurada 
(annex 8).
-Certificació negativa 
delictes sexuals.
-Condició discapacitat 
(si és el cas).
-Dades bancàries.

Procediments d’ingrés lliure i reserva d’aspirants amb discapacitat. (8.1)

Superaran el concurs oposició i seran seleccionades per a la realització de la fase de 
pràctiques, les persones a les quals correspongui un número d’ordre igual o inferior 
al nombre de places convocades per a cadascun d’aquests procediments, en el corres-
ponent cos i especialitat. 

Puntuació global:
-Fase d’oposició: 60%. 
-Fase de concurs: 40%

Exemple

fase                            puntuació                           puntuació ponderada
Oposició                          6                                           6 x 0,6  =   3,6 
Concurs                           7                                           7 x 0,4  =   2,8
Concurs-oposició                                                                           6,4

FASE DE 
PRÀCTIQUES  (10)

Es regula amb una 
resolució publicada 
apart.

USTEC·STES (IAC) 
hem demanat que 
s’elimini el termini “6 
mesos de durada” ja que 
porta a confusió.

-La durada és de 6 mesos com a mínim, però amb un d’avaluació mínim de 3 mesos 
d’activitat docent. 

-Pot incloure activitats de formació.

-Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluaran cadascun 
dels funcionaris en pràctiques amb la qualificació d’apte o no apte. 
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BAREM INGRÉS LLIURE
És un resum: per a concrecions i documents justificatius vegeu l’annex 3 de la convocatòria.

Només mèrits fins a l’1 de març 2021 en aquesta convocatòria. Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d’un 
apartat/subapartat.

Màxim 10 punts. Les compulses per justificar mèrits les poden fer el mateixos tribunals.

1. Experiència docent prèvia (màxim 7,000 punts).

1.1 Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos al qual opta l’aspirant, en centres públics, 0,7000 
punts (+0.0583 punts per mes).

1.2 Per cada any d’experiència docent en especialitats de cossos diferents al qual opta l’aspirant, en centres públics, 
0,3500 punts (+0.0292 punts per mes).

1.3 Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al 
qual opta l’aspirant, en altres centres, 0,1500 punts (+0.0125 punts per mes).

1.4  Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al 
qual opta l’aspirant, en altres centres, incloses universitats,  0,1000 punt (+0.0083 punts per mes).

2 Formació acadèmica (màxim 5,0000 punts)

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit (màxim 1,5000 punts).
2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.
         2.2.1 Pel certificat-diploma acreditatiu d’estudis de tercer cicle, el títol oficial de màster o suficiència investigadora 

o qualsevol altre títol equivalent: 1,0000 punt (estudis oficials de postgrau).
      2.2.2 Pel fet de posseir el títol de doctor: 1,0000 punt.
      2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts.
2.3 Altres titulacions universitàries.
 2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle: 1,0000 punt.
 2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle: 1,0000 punt.
2.4 Titulacions d’ensenyament de règim especial i de formació professional inicial.
 2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.
2.4.2 Per cada certificat de nivell avançat o equivalent d’escoles oficials d’idiomes: 0,5000 punts (certificats 
equivalents al B2 del MECR).

2.4.3 Per cada titulació de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.
2.4.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional: 0,2000 punts. 
2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2000 punts.

3. Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)

3.1 Formació permanent. 
Es poden acumular els cursos no inferiors a 1 crèdit (10 hores) i inferiors a 3 crèdits (30 hores).
 3.1.1 No inferior a 1 crèdits (10 hores): 0,0033 punts.
     3.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,3000 punts (màsters no oficials, títols propis....).
3.2 Per activitats de formació impartida: per cada bloc de 20 hores impartides, 0,1 punts.
3.3 Certificat de nivell superior de català (C2): 0,2000 punts.
3.4 Domini de llengües
 3.4.1 Certificat d’una llengua del nivell C1: 0,7500 punts.
 3.4.2 Certificat d’una llengua del nivell C2: 1 punt.
3.5 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d’oposició del procediment d’ingrés 

lliure en convocatòries a partir del 2007 en una especialitat del mateix cos al qual es presenta ara.
  Puntuació de 6 a 7,4999: la nota es multiplica per 0,15.
  Puntuació de 7,5 a 10: la nota es multiplica per 0,20.
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PROCEDIMENT D’ACCÉS A COS DE GRUP 
SUPERIOR

Requisits específics 
(base 2.2.3)

- Ser funcionari/es del subgrup A2.
- Tenir la titulació requerida per a l’ingrés al cos de PES (base 2.2.1.3).
- Haver estat en el seu cos d’origen un mínim de 6 anys com a funcionari de carrera.
- Els aspirants que optin per aquest procediment d’accés no poden concórrer a la 

mateixa especialitat pel procediment d’ingrés lliure.
- El compliment de tots els requisits s’ha de produir en la data d’acabament del termini 

de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió 
com a funcionari de carrera.

FASE D’OPOSICIÓ 
ACCÉS
(base 7.5)

Consta d’una prova amb 
2 parts:

-L’ exposició oral d’un 
tema.
-Un exercici pràctic.

USTEC·STES (IAC) 
hem demanat que 
s’elimini la prova pràc-
tica ja que la normativa 
estatal defineix una 
única prova per l´accés 
a un cos superior

• Exposició oral:
- En sessió pública.
- D’un tema de l’especialitat a què s’accedeix entre 8 escollits a l’atzar pel tribunal.
- Si existeix concordança entre titulació acadèmica i especialitat a la qual s’aspira, 

s’escollirà un tema entre 9 escollits a l’atzar pel tribunal. 
Aquesta concordança es fa d’acord amb la taula actualitzada de titulacions a enducacio.
gencat.cat / Professors / Borsa de treball de personal docent
 
- L’exposició oral ha de donar una visió dels trets fonamentals del tema fent referència 

al currículum, l’ensenyament lliurement escollit per l’aspirant i el plantejament 
didàctic del tema.

Cal assenyalar les competències, els objectius, continguts, activitats d’ensenyament, 
aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

Durada:
- 2 hores per preparar l’exposició, sense connexió amb l’exterior. 
- 20 minuts l’exposició.
- 10 minuts de debat amb el tribunal.
- Es pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú (l’ha d’aportar l’aspirant).
- Un guió que no excedeixi d’un full per dues cares o digital que es lliura al tribunal en 

el moment de finalitzar l’exposició.
• Exercici pràctic:
- Per a totes les especialitats. 
- Segons especificacions de l’annex 7.
- Durada: 3 hores.
- Es realitza lectura pública davant el tribunal amb 10 minuts de debat amb el tribunal.

PUNTUACIÓ 
El tribunal qualifica de 0 a 10 punts el total de la fase.
Per superar la prova cal obtenir-ne un mínim de 5 punts.
La superació de la fase d’oposició permet passar a la FASE DE CONCURS.

Superació 
del concurs oposició i 
selecció dels aspirants 
(base 8.2)

Superen el concurs oposició els i les aspirants que obtinguin almenys cinc punts en 
la valoració de la prova sempre que els correspongui un número d’ordre igual o infe-
rior al nombre de places reservades per a aquest procediment.
Puntuació global: 
-Fase d’oposició: 55%.
-Fase de concurs: 45%.

FASE DE 
PRÀCTIQUES (10)

-Queden exempts de l’avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis 
almenys un curs escolar com a funcionari de carrera.
-Es pot optar per:
• Ser nomenat funcionari en pràctiques:

- Incorporar-se a la destinació adjudicada.
- Quedar exempt de l’avaluació.
- Romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionari   de carrera. 

• NO ser nomenat  funcionari en pràctiques: 
-Romandre en els cos d’origen fins que es nomeni funcionari de carrera amb la resta 
de persones aspirants seleccionades de la seva promoció.

Les persones que hagin estat seleccionades sense consumir plaça romanen als llocs 
que ocupin amb caràcter definitiu en el cos al qual hagin accedit.
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BAREM D’ACCÉS A COS DE GRAU SUPERIOR
(Es tracta d’un resum: per a concrecions i documents justificatius vegeu l’annex 4 de la convocatòria)

Només mèrits fins a l’1 de març 2021 en aquesta convocatòria. Un mateix mèrit no pot ser valorat en més 
d’un apartat/subapartat
Màxim 10 punts. Les compulses per justificar mèrits les poden fer el mateixos tribunals.

1 Treball realitzat (màxim 5,5 punts)

1.1 Antiguitat:
Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s’aspira a l’accés que 
sobrepassin els sis exigits com a requisit: 0,5 punts (màxim 4 punts) + 0,0416 punts per mes complet.

1.2 Funcions específiques, avaluació voluntària (màxim 2,5 punts):
1.2.1 Per cada curs com a director: 0,3 punts.
1.2.2 Per cada curs com a cap d’estudis, secretari, coordinador pedagògic o altres: 0,2 punts.
1.2.3 Per cada curs com a cap de departament, coordinador de cicle o etapa: 0,1 punts.
1.2.4 Per cada any a la Inspecció: 0,3 punts.
1.2.5 Per cada any en un lloc de l’Administració: 0,2 punts.
1.2.6 Per l’avaluació positiva de l’activitat docent: màxim 2 punts.

2 Cursos de formació i perfeccionament (màxim 3 punts)

2.1 Per cada curs de formació i perfeccionament superat:
2.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,25 punts (màxim 1,25 punts).
Es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) 
2.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5 punts (màxim 1,75 punts).

D’acord amb el que s’estableix a l’article 3 de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, el nombre d’hores compu-
tables per setmana a les activitats no presencials i semi presencials no podrà ser superior a 10.

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

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5 punts):
3.1.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat per a l’accés al cos (consultar concreció).
3.1.2 Títol de doctor: 0,8 punts.
3.1.3 Altres titulacions universitàries.
 3.1.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle: 0,4 punts.
 3.1.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle: 0,4 punts.

 L’aspirant que hagi realitzat un primer cicle i un segon cicle que s’hagi de valorar, es computarà 
0,4 punts per cada cicle.

3.1.4 Certificat de nivell superior de català (C2): 0,3 punts.
3.1.5 Titulacions d’ensenyaments de règim especial:

 3.1.5.1 Titulacions de música i dansa: 0,2 punts.
 3.1.5.2 Per cada certificat de nivell avançat o equivalent d’escoles oficials d’idiomes: 0,5 punts (cer-

tificats equivalents al B2 del MECR).

3.2 Publicacions, projectes i mèrits artístics (màxim 1,5 punts):
 3.2.1 Publicacions del cos (màxim 0,75 punts).
 3.2.2 Projectes educatius (màxim 0,75 punts).
 3.2.3 Premis o concursos (màxim 0,75 punts).
 3.2.4 Per activitats de formació impartida: per cada bloc de 20 hores impartides: 0,15 punts.

3.3 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d’oposició del procediment 
d’ingrés lliure en convocatòries a partir del 2007 en una especialitat del mateix cos al qual es presenta ara.

 
Puntuació de 6 a 7,4999: la nota es multiplica per 0,20.
Puntuació de 7,5 a 10: la nota es multiplica per 0,30.
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PROCEDIMENT D’ADQUISICIÓ DE NOVES 
ESPECIALITATS (Annex 2)

Qüestions prèvies - Aquest procediment no consumeix les places d’accés o ingrés.
- Als candidats d’aquest sistema se’ls assignarà o bé un tribunal específic o bé un on hi 

concorrin aspirants d’altres tipus d’accés o ingrés.

Requisits
(annex 2, base 2)

- Ser funcionari de carrera del cos de mestres, del cos de PES, del cos de PTFP.
- Han de reunir també els requisits que s’exigeixen per participar en el procediment 

d’ingrés lliure per a l’especialitat que es desitja adquirir.

Aquestes condicions s’han de complir en la data de finalització del termini de pre-
sentació de sol·licituds,  l’1 de març 2021 en aquesta convocatòria

Sistema de selecció
(Annex 2, base 7)

Consta d’una prova, amb 
dues parts:
• Exposició oral d’un 
tema
• Exercici pràctic

• Exposició oral:
-D’un tema de l’especialitat a què s’accedeix escollits entre:

a) En les especialitats que tinguin un número no superior 25 temes, s’ha de triar entre 3 
temes.

b) En les especialitats que tinguin un número de temes entre 26 i 51, s’ha de triar entre 
4 temes

c) En les especialitats que tinguin un número superior a 50 temes, s’ha de triar entre 5 
temes.

S’han de demostrar els coneixements sobre els continguts curriculars i el domini dels 
recursos didàctics i pedagògics.

Durada:
- 2 hores per preparar l’exposició, sense connexió amb l’exterior. 
- 20 minuts l’exposició.
- 10 minuts de debat amb el tribunal.
- Es pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú (l’ha d’aportar l’aspirant).
- Un guió que no excedeixi d’un full per dues cares o digital que es lliura al tribunal en el 

moment de finalitzar l’exposició.

• Exercici pràctic:
- Per a totes les especialitats. 
- Segons especificacions de l’annex 7.
- Durada de 3 hores.
- Es realitza  lectura pública davant el tribunal amb 10 minuts de debat amb els seus 

membres.

QUALIFICACIÓ: APTE O NO APTE

Adquisició de la nova 
especialitat
(Annex 2 base  9) 

- Adquiriran la nova especialitat les persones qualificades amb un apte. 
- Les persones que obtinguin una nova especialitat per aquest procediment queden 

exemptes de la realització de la fase de pràctiques.
- L’adquisició d’una nova especialitat no suposa la pèrdua de l’anterior o anteriors 

especialitats que es posseeixen.
- Els qui tinguin adquirida més d’una especialitat podran accedir a les places 

corresponents a qualsevol d’elles mitjançant els mecanismes establerts per a la provisió 
de llocs de treball dels funcionaris docents, mantenint, en tots els casos, tots els drets 
que els puguin correspondre inherents a la data efectiva de l’ingrés en el cos.

- En els concursos de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places corresponents 
als cossos docents, els aspirants que adquireixin una nova especialitat a través de la 
participació en el procediment d’adquisició de noves especialitats tindran preferència, 
per una única vegada, per ser adscrits a places de la nova especialitat adquirida en el 
centre on tinguin la seva destinació definitiva, en ocasió de vacant.



BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs

USTEC·STES (IAC) hem demanat una explicació en mesa en referència al fet d’haver d’aportar en paper i 
amb compulsa física la documentació corresponent a mèrits i a requisits. 
USTEC·STES (IAC) defensem que el dret de la ciutadania a no aportar dades ni documents electrònics 
(certificats), vigent des de l’1/1/2010, d’aquella informació que es publica en el catàleg de dades i documents 
electrònics que gestiona el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Aquest catàleg conté (entre 
molts altres) documents relacionats amb:
• Identitat (DNI de la Direcció General de la Policia).
• Títols universitaris oficials (del Ministeri d’Educació i Formació Professionals).
• Antecedents penals per delictes sexuals (del Ministeri de Justícia).
• Títol de Família Nombrosa (del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.
• Etc... 
Tots aquests documents estan disponibles en consulta individual o mitjançant lots per part de les 
administracions catalanes. El Consorci AOC garanteix la traçabilitat de les consultes efectuades i fa auditories 
per garantir que cada sol·licitud s’ha fet d’acord amb el consentiment del ciutadà i/o el marc legal necessari. 
Tot el llistat de dades disponibles a https://www.aoc.cat/knowledge-base/dades-i-documents-disponibles/
idservei/viaoberta/ 
Durant el 2020 s’han fet més de 80 milions de consultes per part de les administracions catalanes. El 
Departament d’Educació, un dels més grans i amb més recursos pressupostaris del Govern, continua 
gestionant de manera nefasta el dia a dia i és dels departaments que menys consultes fa a l’AOC.

DADES PERSONALS

Nom i cognoms                                                                                                   
NIF a a a a a a a a   a 
Data  de naixement a a      a a      a a                                 
Adreça                                              
Codi postal        Localitat                                                                    

Adreça electrònica                                                                     

Tel. fix a a a a a a a a a      mòbil a a a a a a a a a 
DADES PROFESSIONALS

Centre de treball                                                                       
Localitat                                                                                     
Especialitat                                                                               

Situació laboral: definitivaa interinatge i substitucionsa     
provisional/expectativa de destinacióa   pràctiquesa   atura 
Col.lectiu:  inf/primàriaa secundàriaa  ptfpa  adultsa  
serveis

 

educatiusa privada a p. laborala universitata

DADES BANCÀRIES

Titular de la llibreta o compte corrent (nom i cognoms)                     
                                                                                                    
Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, 
els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs a  nom meu.

CODI IBAN a a a a
CC a a a a      a a a a      a a     a a a a a a a a a a
Localitat, data                                                                                                
En signar aquesta butleta d’afiliació, d’acord amb el Reglament general de Protec-
ció de Dades de la Unió Europea(reglament UE 216/679), en vigor des del 25 de 
maig de 2018, autoritzo el sindicat USTEC· STEs - IAC a utilitzar les meves dades 
de contacte personals per enviar-me informació del sindicat i sobre condicions de 
treball, així com a emmagatzemar i tractar internament les meves dades personals.  
Autoritzo USTEC· STEs - IAC a fer ús de les meves dades bancàries per a les 
gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals.

Pots revocar aquesta autorització i demanar en qualsevol moment la cancel·lació 
de les teves dades personals a USTEC·STEs -IAC enviant un correu electrònic a:
protecciodades@sindicat.net.

Signatura del titular

USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunta IAC

Barcelona 93 302 76 06
Girona 972 20 20 34  
Lleida 973 26 30 32 
Tarragona 977 23 52 63 
Tortosa 977 51 10 46 

www.facebook.com/groups/ustecstes/

@ barcelona@sindicat.net  
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net
tarragona@sindicat.net  
tortosa@sindicat.net

@USTECSTEs


