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El procés d’estabilització, que el Departament va 
iniciar l’octubre del 2022 amb el concurs de mèrits 
(CM) que seleccionarà funcionaris per l’1 de setem-
bre del 2023, es completarà el juny del 2023 amb el 
concurs oposició d’estabilització (COE) (també ano-
menades oposicions light o toves). Aquest concurs se-
leccionarà funcionaris en pràctiques a 1 setembre de 
2024 que esdevindran funcionaris de carrera el 31 de 
desembre del 2024. 

Ja fora de l’estabilització, el juny del 2024 es convocarà 
un procés de concurs oposició ordinari (COO) de re-
posició de les places per jubilació dels anys 18, 19 i 20. 
Per tant, segueix aquest llarg Via Crucis de despropòsits 
i incertesa per a tots els companys i companyes interins 
que veuen perillar la seva situació laboral sense que se’ls 
aclareixi el camí.

El juny del 2023, s’iniciarà el procés de concurs opo-
sició (COE) pensat per a l’estabilització de places que 
durant més de tres anys han estat ocupades de for-
ma fraudulenta amb interins i interines. Començarà 
sense que el concurs de mèrits estigui finalitzat, amb 
tribunals que l’han de resoldre acabant-se de formar 
i sense una expectativa de com se solucionaran els 
molts errors de l’aplicatiu i les moltíssimes reclamaci-
ons que s’esperen.

Serà un sistema d’oposició negociat fins al darrer mo-
ment amb el Departament, i si bé presenta algunes mi-
llores pel que fa al format, ens sentim francament de-
cebuts de la poca valentia amb què el Departament ha 
emprès aquest procés. Sabem que ho ha fet obligat, ja 
que el procés d’estabilització de la funció pública ha es-
tat imposat per Europa i vehiculat per l’Estat Espanyol. 
Però pensàvem, i encara pensem,  que era una gran 
oportunitat per modificar un procediment d’accés a la 
funció docent que ha demostrat al llarg dels anys que 
no és efectiu: no valora els aspectes fonamentals de la 
docència i alenteix l’accés d’aquelles persones que han 
demostrat la seva vàlua dins el sistema.

La gran oportunitat que representava un concurs 
de mèrits on finalment l’experiència docent, o sigui, 
el treball avaluat durant anys, podia ser l’element que 
determinés l’accés a l’estabilització de la tasca que ja 
s’estava realitzant, s’ha pervertit. S’ha complicat sense 
motiu amb altres valors —titulacions, històric d’opo-
sicions anteriors, experiències alienes al sistema pú-

blic…— un procés que podia haver estat molt més 
senzill. Val a dir que fer les coses a l’últim moment, 
si bé ja és habitual en el Departament, no ajuda en els 
casos de mesures excepcionals.

Perquè tot aquest procés no es para de dir que és ex-
cepcional, que es farà només una vegada, que el CM 
és una mesura única, que aquestes mesures del COE 
tampoc es repetiran. Doncs era el moment de ser va-
lents! De provar, sense sortir-se de la normativa, que 
es voldria cercar un accés més vàlid pels bons docents, 
aquells que demostren dia a dia que fan funcionar els 
centres educatius públics. Que fa anys que treballen pel 
sistema, que en són coneixedors i que són l’actiu d’un 
sistema educatiu públic i de qualitat.

No ha estat així. L’esborrany del COE que ara es 
presenta mantenia la part memorística dels temes i, 
malgrat que eliminava una prova, complicava encara 
més la unitat didàctica amb una sèrie de supòsits que 
calia resoldre in situ. Sembla que la reflexió i l’anàlisi 
pausada que necessita tota programació, al nivell que 
sigui, no és un tema que les oposicions hagin de valo-
rar. Semblava millor valorar la resposta ràpida i la me-
morística. Afortunadament, això s’ha eliminat gràcies 
a la intervenció sindical.

Tot i que des de l’inici de la negociació del procés 
d’estabilització del personal interí, USTEC·STEs hau-
ríem preferit l’estabilització de tots els i les docents en 
frau de llei exclusivament amb un concurs de mèrits, 
com a companys que som, volem animar-vos a pre-
sentar-vos a la vigent convocatòria del concurs oposi-
ció d’estabilització. 

Tampoc hi ha esperances en el CO ordinari. L’esbor-
rany presentat és un calc del de les darreres oposicions 
del 2021. Aquí sí que es veu que el procés d’estabilit-
zació és excepcional: un cop acabat, tornem a allò de 
sempre. El cas és que si no canviem coses, els problemes 
d’acumulació d’interins en el sistema es repetiran i això 
no és compatible  amb l’aplicació de la normativa que 
limita els anys d’interinatge. El Departament ha de po-
sar fil a l’agulla si no vol tornar a tenir un tap a la borsa 
d’interins. Diuen que ho està fent, veurem què proposa. 
Nosaltres serem allà per vetllar pels interessos dels do-
cents catalans i l’educació pública del país. 

Editorial
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RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

La resolució EDU/4037/2022, del concurs oposició 
d’estabilització, convoca 14.238 places.

La distribució inicial per cossos és la que es detalla a 
continuació:

• Cos: Professorat d’ensenyament secundari, 8.489 places.

• Cos: Professorat especialista en sectors singulars de 
l’FP, 208 places.

• Cos: Professorat d’escoles oficials d’idiomes, 66 places.

• Cos: Professorat d’arts plàstiques i disseny, 55 places.

• Cos: Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, 7 places.

• Cos: Mestres, 5.413 places.

Places de reserva per a aspirants amb disca-
pacitat

En virtut de l’Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, 
que aprova l’oferta d’ocupació pública d’estabilització 
d’ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya, 

les places de reserva per a persones amb discapacitat 
corresponents en el concurs de mèrits excepcional es 
convoquen amb aquest procediment de concurs opo-
sició d’estabilització.

Així doncs, el 5% del nombre total de places convo-
cades pel concurs excepcional de mèrits d’estabilització 
(12.859) juntament amb el 5% del nombre total de pla-
ces convocades per aquest concurs oposició d’estabi-
lització (14.238) es reserven per les persones aspirants 
que reuneixen les condicions generals i específiques 
exigides per a l’ingrés al cos al qual opten i que tenen 
reconeguda pels òrgans competents una discapacitat fí-
sica de grau igual o superior al 33%.

12.859+14.238= 27.097       5%=1.354 places de reserva

La distribució d’aquestes places per especialitats i 
la determinació de les places de reserva és la següent:

L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspi-
rants amb discapacitat; T=total.



USTEC·STEs 
Eina Sindical d’Informació 5194

Codi Especialitat L R Total
501 Administració d’empreses 81 9 90
502 Anàlisi i química industrial 31 3 34
503 Assessoria i processos d’imatge personal 14 2 16
504 Construccions civils i edificacions 3 0 3
602 Equips electrònics 10 1 11
505 Formació i orientació laboral 105 12 117
506 Hoteleria i turisme 1 2 3
507 Informàtica 111 13 124
607 Instal·lació i equips de criança i cultiu 1 1
605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids 7 1 8
606 Instal·lacions electrotècniques 63 5 68
508 Intervenció sociocomunitària 10 5 15
608 Laboratori 5 1 6
612 Oficina de projectes de construcció 4 0 4
613 Oficina de projectes de fabricació mecànica 1 0 1
614 Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris 5 0 5
615 Operacions de processos 2 1 3
616 Operacions i equips de producció agrària 12 1 13
510 Organització i gestió comercial 80 7 87
511 Organització i processos de manteniment vehicles 21 3 24
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 21 3 24
513 Organització i projectes de sistemes energètics 5 1 6
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 21 3 24
620 Procediments sanitaris i assistencials 107 10 117
621 Processos comercials 89 7 96
622 Processos de gestió administrativa 130 10 140
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 9 2 11
516 Processos en la indústria alimentària 9 1 10
519 Processos i mitjans de comunicació 3 1 4
522 Processos i productes d’arts gràfiques 5 1 6
523 Processos i productes de fusta i moble 2 0 2
520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 4 0 4
518 Processos sanitaris 43 5 48
625 Serveis a la comunitat 29 6 35
524 Sistemes electrònics 13 1 14
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 34 3 37
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 86 9 95
629 Tècniques i procediments d’imatge i so 10 1 11
AL Alemany 35 3 38
AN Anglès 606 65 671
CN Biologia i geologia 439 43 482

Cos de professorat d’ensenyament secundari
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DI Dibuix 296 30 326
ECO Economia 148 13 161
EF Educació física 454 41 495
FI Filosofia 164 15 179
FQ Física i química 466 39 505
FR Francès 155 14 169
GE Geografia i història 579 62 641
GR Grec 20 2 22
IT Italià 2 0 2
LA Llatí 59 7 66
LC Llengua catalana i literatura 598 59 657
LE Llengua castellana i literatura 485 53 538
MA Matemàtiques 712 67 779
MU Música 183 18 201
PSI Orientació educativa 548 56 604
TEC Tecnologia 587 49 636
Total 7723 766 8489

Cos de professorat especialista en sectors singulars de la formació professional 

Codi Especialitat L R Total
601 Cuina i pastisseria 14 3 17
603 Estètica 8 2 10
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 16 1 17
609 Manteniment de vehicles 75 7 82
611 Mecanització i manteniment de màquines 41 4 45
617 Patronatge i confecció 1 0 1
618 Perruqueria 12 2 14
623 Producció en arts gràfiques 8 1 9
626 Serveis de restauració 7 1 8
628 Soldadures 4 1 5
Total 186 22 208

Cos de professorat d’escoles oficials d’idiomes

Codi Especialitat L R Total
133 Alemany EOI 10 2 12
134 Àrab 1 0 1
135 Italià EOI 1 0 1
190 Espanyol 1 0 1
192 Francès 11 2 13
193 Anglès EOI 29 5 34
195 Català EOI 4 0 4
Total 57 9 66
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Cos de professorat d’arts plàstiques i disseny

Cos de mestres

Codi Especialitat L R Total
702 Conservació i restauració de materials arqueològics 2 0 2
704 Conservació i restauració d’Obres pictòriques 2 0 2
707 Dibuix artístic i color 9 1 10
708 Dibuix tècnic 4 1 5
709 Disseny d’interiors 2 1 3
710 Disseny de moda 1 0 1
712 Disseny gràfic 9 1 10
715 Fotografia 1 0 1
716 Història de l’art 4 1 5
719 Materials i tecnologia: conservació i restauració 1 0 1
720 Materials i tecnologia: disseny 1 0 1
721 Mitjans audiovisuals 3 0 3
722 Mitjans informàtics 1 0 1
723 Organització industrial i legislació 3 1 4
725 Volum 5 1 6

Total 48 7 55

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Codi Especialitat L R Total
810 Motlles i reproduccions 1 0 1
812 Talla de pedra i fusta 1 0 1
813 Tècniques ceràmiques 1 0 1
814 Tècniques de gravat i estampació 1 0 1
815 Tècniques de joieria i bijuteria 1 0 1
818 Tècniques del metall 1 0 1
819 Tècniques murals 1 0 1

Total 7 0 7

Codi Especialitat L R Total
ALL Audició i llenguatge 165 14 179
EES Pedagogia terapèutica 606 77 683
INF Educació infantil 1.007 122 1.129
PAN Llengua estrangera: anglès 559 55 614
PEF Educació física 257 35 292
PFR Llengua estrangera: francès 12 1 13
PMU Música 284 31 315
PRI Educació primària 1.967 221 2.188

Total 4.857 556 5.413
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CALENDARI

 • Del 16 de gener al 10 de febrer de 2023: Termini de 
presentació de sol·licituds.

• Màxim, 10 de març de 2023: Publicació de per-
sones admeses i excloses. Hi ha un termini de 10 dies 
hàbils per reclamar.

• A partir de juny de 2023: Fase d’oposició (proves).

• A partir de setembre de 2023: Fase de concurs (pre-
sentació de mèrits).

• De l’1 de setembre al 15 de desembre de 2024: Fase 
de pràctiques.

• El 31 de desembre de 2024: Nomenament com a 
funcionariat de carrera.

EXEMPCIÓ DE PAGAMENT

NOVETAT!: Les persones que han participat en el 
concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció 
pública docent per a l’estabilització de les plantilles, po-
den realitzar la inscripció al procediment selectiu sense 

abonar la taxa corresponent. A la llista provisional de 
persones admeses i excloses constaran com a excloses 
per manca de pagament. En el termini de deu dies esta-
blert per a la presentació de reclamacions i esmenes, un 
cop publicada la llista, podran fer efectiu el pagament si 
no consten com a seleccionades en el concurs excepcio-
nal de mèrits esmentat.

La deixadesa de tants anys sense convocar opo-
sicions i l’obligació d’haver-ho de fer ara abans 
del 2024 ha portat al Departament d’Educació a 
encavalcar terminis de tal manera que les perso-
nes s’han d’inscriure en el COE abans no s’hagi 
resolt el CM. Per no cobrar-nos per un procés 
que potser no ens caldrà, el Departament s’ha 
vist obligat a forçar una mesura del tot irregular 
com és aquesta: no paguem d’entrada, sortirem 
com exclosos i en tot cas ja pagarem in extremis 
més endavant. Tot un despropòsit.

INFORMACIÓ GENERAL

Requisits de coneixe-
ment de les llengües ca-
talana i castellana (bases 
7.2 i 7.3)

Exempció de la prova de llengua catalana: nivell C1.
Exempció de la prova de llengua castellana: persones de nacionalitat espanyola o certes 
titulacions.
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.  

- Edat per accedir a la funció pública 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/ària de carrera del cos al qual es vol ingressar.

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

Temaris (base 7.7.2) No hi ha canvis en els temaris (BOE anys 1993, 1996, 2007).

Publicitat dels criteris 
de correcció (base 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 a la pàgina web 
i al tauler d’anuncis on se celebri el procés selectiu.  
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Requisits específics  
(base 2.2)
 

Procediment d’ingrés lliure:  
	Cos de professorat de secundària (PES) (2.2.1.1) 

- Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o el títol de grau correspo-
nent o altres títols equivalents a efectes de docència, especificats a l’annex 7.
- Formació pedagògica i didàctica: màster de didàctica o estar-ne exempt/a (requisits 
abans octubre del 2009).
	Cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional 

(2.2.1.2)
- Títol de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o el títol 
de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència, especificats a 
l’annex 6.
- Formació pedagògica i didàctica: màster de didàctica o estar-ne exempt/a (requisits 
abans octubre 2009). 
	Cos de professorat d’escoles oficials d’idiomes (2.2.1.3)  

- Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o el títol de grau correspo-
nent o altres títols equivalents a efectes de docència, especificats a l’annex 7.
- Formació pedagògica i didàctica: màster de didàctica o estar-ne exempt/a (requisits 
abans octubre 2009).
	Cos de professorat  d’arts plàstiques i disseny (2.2.1.4)

- Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o el títol de grau correspo-
nent o altres títols equivalents a efectes de docència, especificats a l’annex 7.
- Fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica es-
tablerta a l’article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s’exigeix aquesta 
formació a les persones aspirants a l’ingrés en aquest cos.
	Cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny (2.2.1.5)

- Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o el títol de grau correspo-
nent o altres títols equivalents a efectes de docència, especificats a l’annex 7.
- Fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica es-
tablerta a l’article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s’exigeix aquesta 
formació a les persones aspirants a l’ingrés en aquest cos.
	Cos de mestres (2.2.1.6)     

- Títol de magisteri, diplomatura en EGB o el títol de grau corresponent.
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.
Les persones funcionàries de carrera poden participar per especialitats d’altres 
cossos, però en cap cas per especialitats del cos o escala del qual són funcionàries 
de carrera.
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FASE OPOSICIÓ PEL PROCEDIMENT D’INGRÉS LLIURE I RESERVA (base 7.4) 
La fase d’oposició consta d’una única prova estructurada en dues parts, que no tenen caràcter eliminatori.

FASE OPOSICIÓ 
INGRÉS LLIURE I 
RESERVA (7.4)
La fase d’oposició 
consta d’una única 
prova estructurada 
en dues parts, que no 
tenen caràcter elimi-
natori.

Les orientacions i 
criteris per elaborar 
la unitat didàctica/si-
tuació d’aprenentatge 
són a l’annex 3.

Les pautes i criteris 
per l’exercici pràctic 
B2 (FP) són a l’annex 
4.

La normativa i els 
currículums són a 
l’annex 5.

Prova única (7.4.1)  

	Part A): desenvolupament d’un tema   

Té per objecte la demostració dels coneixements específics necessaris per a l’especialitat docent a la qual s’opta.

Consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema triat per la persona aspirant d’entre un nombre de temes 
trets a l’atzar per la comissió de selecció o tribunal únic dels corresponents al temari de l’especialitat. La comis-
sió de selecció comunica a la resta de tribunals de la seva especialitat el resultat del sorteig, amb la finalitat de 
garantir que tots els aspirants realitzin la prova en les mateixes condicions.

	Part B): unitat didàctica o situació d’aprenentatge  

Té per objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exerci-
ci de docent de la persona aspirant. 

Consisteix en la preparació, presentació, exposició i defensa davant del tribunal d’una unitat didàctica o 
situació d’aprenentatge (part B.1).   
En les especialitats de formació professional s’inclou la realització d’un exercici de caràcter pràctic (part B.2).

Defensa:

- La persona aspirant lliura al tribunal la unitat didàctica o situació d’aprenentatge prèviament elaborada, tal 
com es determina a la base 7.1.1.    

- El tribunal cita la persona aspirant un altre dia per a la preparació, exposició i defensa de la unitat didàctica 
o situació d’aprenentatge.

- La unitat didàctica o situació d’aprenentatge, que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de for-
ma individual per la persona aspirant i tenir una extensió màxima de 15 pàgines (7.4.1.2.1).

- Els annexos, que no poden superar les 10 pàgines, estan formats per una mostra de material didàctic proposat 
en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d’avaluació i els instruments organitzatius.

- Les persones aspirants han d’haver lliurat l’esmentada unitat didàctica o situació d’aprenentatge al tribunal en 
l’acte de presentació, qui la custodia fins que la persona aspirant sigui convocada per a la seva exposició i defensa.

- En el moment de l’exposició i defensa, la persona aspirant pot utilitzar un exemplar de la unitat didàctica o 
situació d’aprenentatge, aportat per ella mateixa, i un guió en forma d’esquema, que li serveixi per ordenar la 
seva exposició i que s’ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-la. Així mateix, la persona aspirant 
pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú.

- L’aspirant disposa de:
	5 minuts per a la preparació de l’exposició.
	15 minuts per desenvolupar-la davant el tribunal.
	5 minuts per resoldre els dubtes que pugui plantejar-li el tribunal. 

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

- Una vegada finalitzada la 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 FASE D’OPOSICIÓ (7.4.1.3)
	La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 40% de puntuació del total de la prova.
	La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 60% de puntuació del total de la prova. 

Per a les especialitats de formació professional, a cadascuna de les parts B.1 i B.2 li correspon el 30% 
de la puntuació total de la prova.

FASE CONCURS 
(7.8) Acreditació 
de mèrits davant el 
tribunal.

Qui hagi superat la fase d’oposició passa a la fase de concurs (7.8).
Les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’al·legar tots els mèrits que consi-
derin oportuns, d’acord amb el barem de l’annex 2.

La forma de presentació i acreditació dels mèrits es determinarà al web oposicionsdocents.gencat.cat.
Només es valoraran els mèrits que s’hagin al·legat dins el  termini de presentació de mèrits que es-
tableixi el tribunal.

http://oposicionsdocents.gencat.cat/
http://oposicionsdocents.gencat.cat/
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SUPERACIÓ DEL CONCURS 
OPOSICIÓ I SELECCIÓ DELS 
ASPIRANTS (base 8) 

20 dies després de la publicació al 
DOGC de les persones selecciona-
des cal presentar els documents que 
són requisit als ST (9.1):  

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

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 infe-
rior al nombre de places convocades per a cadascun d’aquests procediments, en el 
corresponent cos i especialitat.  
   

Puntuació global  

	Fase d’oposició: 60% 

	Fase de concurs: 40%

      
Exemple 

Puntuació per fases i puntuació ponderada:

	Fase d’oposició 6, 6x0,6 = 3,6   

	Fase de concurs 7, 7x0,4 = 2,8

	Concurs oposició: 6,4

FASE  DE PRÀCTIQUES (10)
   

Es regula amb una resolució publi-
cada a part.

- La durada és de 3 mesos d’activitat docent. 

- Pot incloure activitats de formació.

- Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluaran cada fun-
cionari/ària en pràctiques amb la qualificació d’apte o no apte.

Novament per la deixadesa i mala 
gestió del Departament d’Educació, el 
calendari ha quedat tan ajustat que la 
fase de pràctiques s’ha de reduir ne-
cessàriament a 3 únics mesos, ja que 
s’ha endarrerit la incorporació dels se-
leccionats a l’1 de setembre del 2024. 
En aquell moment només quedaran 3 
mesos fins al final de l’any 2024, data 
que s’ha marcat per tenir a menys del 
8% el nombre d’interins al sistema, tal 
com marquen els tribunals que han fet 
rectificar el frau en els nomenaments 
com a interins de milers de treballa-
dors i treballadores.

BAREM PEL PROCEDIMENT D’INGRÉS LLIU-
RE I RESERVA (annex 2)

1. Experiència docent prèvia (màxim 7 punts)

Poden acumular-se períodes inferiors al mes per tal de 
completar un mes sencer o un nombre enter de mesos.

1.1 Per cada any d’experiència docent en l’especialitat 
del cos a què opta l’aspirant, en centres públics de titula-
ritat d’una administració educativa: 0,700 punts.

1.2 Per cada any d’experiència docent en altres especi-
alitats del mateix cos al qual s’opta, en centres públics de 
titularitat d’una administració educativa: 0,350 punts.

1.3 Per cada any d’experiència docent en altres espe-
cialitats d’altres cossos diferents del cos a què s’opta, en 
centres públics de titularitat d’una administració educa-
tiva: 0,125 punts.

1.4 Per cada any d’experiència docent en especialitats 
del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos 
a què opta l’aspirant, en altres centres: 0,100 punts.
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2. Formació acadèmica (màxim 2 punts) 

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat com a re-
quisit de participació, sempre que el títol al·legat es cor-
respongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter 
general per a l’ingrés en el cos (màxim 1,5 punts).

Només es computa la nota mitjana d’aquelles titulaci-
ons declarades com a equivalents quan l’aspirant les al-
legui per a l’ingrés al cos i no aporti la titulació exigida 
amb caràcter general.

2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

    • 2.2.1 Pel certificat o diploma acreditatiu d’estudis 
universitaris d’estudis avançats, el títol oficial de màster 
o la suficiència investigadora o qualsevol altre títol equi-
valent sempre que no siguin al·legats com a requisit per 
a l’ingrés en la funció pública docent: 1 punt.

    • 2.2.2 Per tenir el títol de doctor o doctora: 1 punt.
    • 2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el 

doctorat: 0,5 punts.

2.3 Altres titulacions universitàries.

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter 
oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requi-
sit per a l’ingrés al cos, com s’indica a continuació.

    • 2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat o diplomada, enginyer tèc-
nic o enginyera tècnica, arquitecte tècnic o arquitecta 
tècnica, o altres títols declarats legalment equivalents, 
així com pels estudis corresponents al primer cicle d’una 
llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1 punt.

    • 2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.

Per cada títol dels estudis corresponents al segon cicle 
d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, o altres 
títols declarats legalment equivalents: 1 punt.

L’aspirant que hagi cursat un primer cicle i un segon 
cicle computarà 1 punt per cada cicle.

Les mencions corresponents a un mateix títol de grau 
no es comptabilitzen com a títols de grau independents.

2.4 Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de 
formació professional inicial.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments 
de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes, 
conservatoris professionals i superiors de música i escoles 
d’art, així com les de la formació professional específica.

    • 2.4.1 Per cada titulació professional de música o 
dansa: 0,5 punts.

    • 2.4.2 Per cada certificació de nivell avançat o equi-
valent d’escoles oficials d’idiomes.

S’entén per nivell avançat les titulacions de nivell C1 i C2 
del Marc europeu comú de referència. En aquest sentit, 
s’atorgarà la puntuació de 0,5 punts per cada certificació.

Només es considerarà la titulació de nivell acreditat 
d’un idioma en aquest apartat, sempre que no sigui re-
quisit d’accés als cossos docents.

    • 2.4.3 Per cada titulació de tècnic o tècnica superior 
d’arts plàstiques i disseny: 0,2 punts.

    • 2.4.4 Per cada titulació de tècnic o tècnica superior 
de formació professional o equivalent: 0,2 punts.

    • 2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu o tècnica 
esportiva superior: 0,2 punts.

2.5 Domini d’idiomes estrangers.

Per aquells certificats de coneixements oficials d’una 
llengua estrangera, que acreditin la competència lingü-
ística en un idioma estranger de nivell avançat C1 o C2, 
segons la classificació del Marc Comú Europeu de Refe-
rència per a les Llengües: 0,5 punts.

Els certificats de nivell C1 o C2 d’un mateix idioma, 
acreditats d’acord amb l’apartat 2.4 o bé 2.5, es valoraran 
només en un apartat o l’altre.

Així mateix, quan es presentin en aquests apartats per 
a la seva valoració diversos certificats de diferents nivells 
acreditatius de la competència lingüística en un mateix 
idioma, es valoraran únicament els de nivell superior.

3 Altres mèrits (màxim 1 punt)

3.1 Per cada fase d’oposició superada en la mateixa 
especialitat del cos al qual s’opta, en un procediment 
d’ingrés a cossos de funcionaris docents a partir de l’any 
2012, inclòs: 0,75 punts.

3.2 Formació permanent (màxim 1 punt)

Per cada curs de formació permanent:

a) No inferior a 3 crèdits: 0,2 punts.
b) No inferior a 10 crèdits: 0,5 punts.

Cada crèdit equival a 10 hores.

Aquests mèrits són els mateixos que els del 
CM, ja que venen imposats a escala estatal per-
què aquest COE està dins el procés d’estabilitza-
ció d’interins que marca Europa. USTEC·STEs 
sempre hem sigut partidaris que l’experiència 
docent fos determinant a l’hora de superar les 
oposicions i aquest barem no ho acaba de com-
plir, com ja vam dir en el CM.



   

BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs

AFIL IA’T
LA NOSTRA
FORÇA
ÉS LA TEVA
PARTICIPACIÓ

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  interí/na 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 formular la meva sol.licitud d’afiliació, d’acord amb el Reglament General de 
Protecció de Dades de la Unió Europea (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril 
de 2016), autoritzo el Sindicat USTEC•STEs (IAC) a utilitzar les meves dades de 
contacte per enviar-me informació del sindicat i sobre condicions de treball. També 
autoritzo USTEC•STEs (IAC) per fer ús de les meves dades bancàries per a les 
gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals.
No obstant això, podràs exercir en qualsevol moment els teus drets d’accés, de 
rectificació, de cancel.lació, d’oposició, a la portabilitat, a l’oblit o de limitació del 
tractament, mitjançant el correu electrònic protecciodades@sindicat.net, indicant 
clarament a la teva sol.licitud quin o quins drets vols exercir.
Accepto la Política de privadesa d’USTEC•STEs consultable a https://sindicat.net

Signatura del titular

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
Manresa  938 78 88 11

www.facebook.com/groups/ustecstes/

@ barcelona@sindicat.net  
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net

tarragona@sindicat.net  
tortosa@sindicat.net

@USTEC·STEs

https://www.sindicat.net/

