
El Departament vol convocar durant el proper mes 
de gener concursos de mèrits per tal de proveir amb 
caràcter definitiu llocs de treball docent vacants 

als EAP i CREDA (especialitat orientació educativa PSI), 
als CREDA (especialitat ALL) i als CRP (cos de mestres 
i secundària). La convocatòria està previst fer-la a mitjan  
gener, per finalitzar a inicis de maig.

Les previsions inicials són de treure 
les següents vacants:
• EAP i CREDA (especialitat 

orientació escolar PSI): 
70%: 140–150 places

• CREDA (especialitat  ALL): 
70%: 70 places.

• CRP (cos de mestres i 
secundària): 40%: 30–40 places.

Les vacants LIC no sortirien atesa l’especificitat de 
la seva tasca i se’ns ha informat d’una futura possible 
redefinició de funcions i actuacions. Igualment, per 
la seva especificitat, no trauran vacants dels Camps 
d’Aprenentatge. Tampoc sortiran vacants del CREDV.

A la convocatòria s’hi poden presentar funcionaris 
de carrera i en pràctiques del cos de mestres i dels 
cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament 
secundari.

Per participar-hi caldrà acreditar l’exercici de la 
docència durant un mínim de tres anys en centres 
d’infantil i primària, d’educació especial, d’educació 
secundària, de règim especial, de formació de persones 
adultes o en serveis educatius.

Els requisits de cos i d’especialitat són: 
1. Llocs als CRP:  cos de mestres i cossos de catedràtics 

i de professors d’ensenyament secundari, de 
qualsevol especialitat docent.

2. Llocs d’orientació educativa (PSI) als EAP i 

CREDA: cossos de catedràtics i de professors 
d’ensenyament secundari, amb l’especialitat PSI.

3. Llocs d’audició i llenguatge (ALL) als CREDA: cos 
de mestres, amb l’especialitat ALL o que hagin 
obtingut el reconeixement de la capacitació idònia 
corresponent.

Els concursos tindrien dos apartats: A (currículum 
professional) i B (entrevista). La valoració dels 
subapartats de formació i publicacions del A i 
l’entrevista del B les farà una comissió d’avaluació de 
mèrits nomenada per a cada servei educatiu i que estarà 
formada per sis persones, cinc de les quals hauran estat 
nomenades directament per l’Administració.

Full 249 bis

USTEC·STEs denuncia que aquest 
concurs té un alt grau de subjec-
tivitat i exigeix al Departament 
que qualsevol concurs que atorgui 
places definitives segueixi estric-
tament els criteris d’objectivitat, 
mèrit i transparència.

NOVETATS

Concursos de mèrits per a 
places definitives als Serveis 
Educatius (EAP, CRP, CREDA)
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4USTEC·STEs valora 

positivament la convocatòria 
de places a SSEE per consolidar-ne 
les plantilles; ara bé, USTEC·STEs 
valora molt negativament l’enorme 
grau de subjectivitat d’aquest con-
curs; l’entrevista té un descomunal 
pes, un 34% de la puntuació final, i 
que, per tant, serà més que deter-
minant per a l’obtenció d’una plaça 
definitiva. 

A més, hem demanat també que 
se’ns faci saber la relació de va-
cants que pensen treure a concurs.

4USTEC·STEs ha demanat 
que es fessin dos procediments 

diferenciats, el primer per facilitar la 
mobilitat de les persones que ja tenen 
plaça definitiva -per concursos de mè-
rits anteriors- als SSEE, i posteriorment 
el concurs per proveir amb caràcter 
definitiu llocs de treball docent vacants.

Creiem que les persones que ja han 
obtingut la plaça definitiva a algun SE 
no haurien de tornar a fer el concurs de 
mèrits per poder canviar de plaça defi-
nitiva al mateix tipus de Servei Educatiu 
(EAP, CRP, CREDA).

4 Tot i que la nostra 
pressió ha fet reduir l’apartat 

de l’entrevista que en part ha anat a 
parar a l’increment dels mèrits per ex-
periència docent, seguim denunciat 
el gran pes que encara té la valoració 
subjectiva de l’entrevista. Exigim con-
cursos de provisió de places objectius 
i transparents.

També hem demanat que es tregui del 
barem l’apartat a.4 que puntua ser di-
rectiu professional docent.

El Departament ha manifestat que el 
barem no estava tancat i caldrà estar 
atents al text de la convocatòria i als 
canvis que hagin fet a l’esborrany pre-
sentat en Mesa.

4USTEC·STEs està a 
la disposició de les per-

sones que vulguin algun aclariment 
sobre el tema,  especialment dels 
SSEE que vulguin rebre’n informació 
més detallada, als quals ens oferim 
a fer xerrades explicant el funciona-
ment d’aquests concursos.

RESUM DEL BAREM DE MÈRITS 
APLICABLE ALS CONCURSOS  
Apartat A: Currículum professional 
(màxim: 25 punts; mínim:5 punts)
Experiència professional (màxim: 15 
punts)

a.1 càrrecs directius (màxim: 2 
punts)

• a.1.1 director (0’5/any)
• a.1.2 òrgans unipersonals de 

govern (0’15/any)
a.2 experiència docent (màxim: 9 
punts)

Llocs als CRP
• a.2.1 en CRP (0’5/any)(màxim: 7 punts)
• a.2.2 en centres docents o altres SSEE (0’37/any) (màxim: 

3,5 punts)
Llocs de PSI als CREDA i EAP
• a.2.1 en CREDA o EAP (0’5/any) (màxim: 6 punts)
• a.2.2 en especialitat PSI en centres (0’5/any) (màxim: 3 

punts)
• a.2.3 en especialitat EES/ALL o UEE en centres (0’4/any) 

(màxim: 3 punts)
• a.2.4 en centres docents o altres SSEE (0’3/any) (màxim: 

1,5 punts)
Llocs de ALL als CREDA
• a.2.1 en CREDA (0’5/any) (màxim: 6 punts)
• a.2.2 en especialitat ALL en centres (0’5/any) (màxim: 3 

punts)
• a.2.3 en centres docents o altres SSEE (0’375/any) (màxim: 

1,5 punts)
a.3 cos de catedràtics (1 punt)
a.4 directiu professional docent (1 punt)
a.5 treball Administració educativa (màxim: 2 punts)

Antiguitat (màxim: 5 punts)
Formació i perfeccionament i publicacions (màxim: 5 punts)
•	 c.1 Activitats formació impartides (màxim: 5 punts)
•	 c.2 Activitats formació rebudes (màxim: 4 punts)
•	 c.3 Publicacions (màxim: 1 punt)
Mèrits acadèmics (màxim: 3 punts)

Apartat B: Entrevista (màxim: 13 punts; mínim: 6’5 punts)

Memòria: on es despleguin els continguts funcionals dels llocs de 
treball per cada tipus de SE als quals s’opti. 
•	 Extensió màxima de 10 fulls a DINA-4. 
•	 S’ha d’entregar amb la sol·licitud de participació.
•	 Obligatòria per	a	tothom.
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