
 
 
 
 
 
INCIDÈNCIES DEL CONCURS DE MÈRITS  
 

TRAMITACIÓ DE LA RECLAMACIÓ 

Totes les reclamacions s'han de presentar en un únic tràmit, amb el botó “Tramita 
reclamació”. Per tant, abans de tramitar-la definitivament, assegura't d'afegir la 
documentació justificativa a cadascun dels apartats que vols reclamar. Un cop 
presentada, no la pots modificar ni tampoc presentar-ne una de nova. 

S’han donat casos d’aspirants que estan fent la reclamació però, després de 
tancar sessió i tornar-la a obrir posteriorment, els surt la reclamació 
“TRAMITADA” tot i no haver fet la tramitació expressa.  
Aquests aspirants no tenen l’oportunitat d’anul·lar o de tornar a fer una altra 
tramitació de les reclamacions, ja que l’aplicatiu no ho permet, quan, en cap 
moment han seleccionat "enviar sol·licitud", ni han registrat res, ni han tramitat 
res. 

RECLAMEM:  Donades les mil incidències, que l’aplicatiu falla constantment i 
aquestes noves informacions que heu fet arribar a mig termini de reclamacions, 
demanem que les persones que ja han tramitat la reclamació i que no han pogut 
fer-la com tocaria, puguin anul·lar-la i fer-ne una de nova. 

 

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT: No està previst informàticament tornar a fer 
una reclamació i tornar-la a tramitar. No ho veuen possible. Comenten que a 
l’inici de les reclamacions ja es van fer dues modificacions, a l’apartat 
d’observacions i a l’apartat d’expedient i titulacions i que amb això ja és suficient. 
Comenten que el que sí que s’arreglarà de forma general serà el còmput dels 9 
anys i 11 mesos encara que el participant ja hagi tramitat la reclamació. 
 

DAVANT LA NEGATIVA DELS RESPONSABLES AL·LEGANT DIFICULTATS 
TÈCNIQUES, HEM INSISTIT QUE HI HAGI LA POSSIBILITAT D’ANUL·LAR 
LA RECLAMACIÓ PRESENTADA I TORNAR A PRESENTAR-NE UNA DE 
NOVA. ESPEREM UNA RESPOSTA POSITIVA PER PART SEVA. 

 

Experiència docent al·legada en un únic assentament 

No s'admet fer constar en un únic assentament diferents períodes de temps, per aquest 
motiu, has d'introduir un assentament per cada període de temps que vols al·legar, 
encara que tinguis un únic certificat. 

Com reclamar: 

● Accedeix a l'apartat "Experiència docent". 

● Fes un assentament per cada període de temps treballat. 

● Afegeix el document justificatiu i fes clic al botó "Desa". 



 
 
 
 
 
Si el document justificatiu és únic per a tots els períodes de temps treballats, pots canviar 
el nom del document per cada assentament o bé pots seleccionar-lo des de la 
documentació ja adjuntada en un altre assentament. 

Experiència docent no puntuada correctament 

Si consideres que no s'ha puntuat correctament algun període de temps de la teva 
experiència docent, encara que no aparegui com a "No acceptat", pots reclamar. 

Cal fer un assentament per a cada període de temps que vols reclamar, sempre que 
l'experiència estigui al·legada a la sol·licitud de participació. 

Com reclamar: 

● Accedeix a l'apartat "Experiència docent". 

● Clica el botó vermell +. 

● Indica la data d'inici, la data de fi, el cos, l'especialitat i el centre. 

● Escriu en el camp "Observacions" quina és la puntuació que consideres correcta. 

● Afegeix el document justificatiu i fes clic al botó "Desa". 

 

RECLAMEM:  L’experiència docent s’ha d’al·legar a la pantalla que diu 
“experiència que no consta a l’atri”. Allà s’ha d’entrar cada nomenament o 
període de temps que falti en assentaments (entrades) individuals, i adjuntar 
captures de pantalla de l’atri si aquesta experiència consta a l’atri, o altres 
documents justificatius en cas de temps treballats en altres llocs. 

INCIDÈNCIES: 

● No s’ha comptat el temps d’excedència per cura de fill/a a les persones 
que en algun moment han gaudit d’aquesta situació administrativa:  Tot i 
que se’ls va indicar que ho fessin constar a l’aplicatiu, no els ho han 
comptat. Hi ha companyes que també s’han trobat que no els han comptat 
el temps de maternitat. 
 
RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:  Que ho reclamin. Si hi ha algun cas 
puntual, ens demanen que el recollim i el traspassem a Via Augusta per 
correu electrònic. 
 

● No s’ha comptat el mes de juliol del 2016 a les persones que encara no 
se’ls havia reconegut en el moment d’omplir la sol·licitud.  Tot i que se’ls 
va indicar que ho fessin constar a l’aplicatiu, no els ho han comptat. 

 
 RESPOSTA DEL DEPARTAMENT: Les persones afectades, que 
reclamin. Ens demanen que traspassem casos concrets. 
 

● Al cos de mestres s’ha tornat a comptar l’experiència en funció de 
l’especialitat de la persona titular de la plaça (tal i com ho tenen entrat a 
l’atri) i no en funció de l’especialitat del nomenament:  Se’ns va assegurar 



 
 
 
 
 

que s’esmenaria i que segur que es comptaria correctament i NO HA 
ESTAT AIXÍ.  
 
RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:  Ens demanen que els fem arribar 
casos concrets. 

● En el cas de nomenaments simultanis d’igual durada, no s’ha comptat en 
l’especialitat que més beneficia, tal i com contempla la resolució. Passa el 
mateix amb els nomenaments en llocs de treball específics (aules 
d’acollida, IFE...), que no s’han comptat en l’especialitat que més 
beneficia. 
 
RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:  És una incidència que han traspassat 
als informàtics per tal que la solventin a l’aplicatiu. Igualment, les persones 
afectades han de reclamar: han d’entrar els dos nomenaments, presentar 
captura de pantalla de l’atri on consti la durada, i presentar un escrit 
explicant en quina especialitat es presenten i, per tant, ha de computar el 
temps treballat.  

 
● Docents de MALL, que són del cos de mestres, que estan treballant a 

secundària (però amb nomenament de mestre/a i cobrant de mestre/a), i 
el temps el compten com a ALS, que és un lloc de treball, però els ho situa 
a l’1.2 i no a l’1.1 com hauria de ser, perquè l’experiència en llocs de treball 
ha de constar a l’especialitat que més beneficia, tal i com consta a la 
convocatòria.  
 
RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:   Que reclamin i ho traspassaran als 
informàtics. Donaran instruccions als tribunals per tal de poder reconèixer-
ho a l’apartat 7.1.1. 
 

● Docents que han treballat com a mestres de presons que anys enrere 
pertanyien a Justícia, no els han comptat aquests anys. També als CFA 
que pertanyien abans al Departament de Benestar. 
 
RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:   Recollir els casos puntuals i 
traspassar-los al Departament. Valoraran el tema. Passaran la incidència 
a informàtica també, però que els participants ho reclamin. 
 

● De forma generalitzada, no s’ha comptat el temps a altres CA, serveis 
prestats reconeguts a l’estranger, a la concertada, a les escoles bressol 
municipals, els anys treballats a religió... Aspirants de la comunitat 
valenciana, Aragó... tenen problemes perquè no se’ls reconeix 
l’experiència docent dels seus serveis prestats tot i haver enviat el full de 
serveis de Catalunya o València. A sobre, han d’entrar ara aquesta 
experiència centre per centre. 
En fer la reclamació, hem trobat casos en què els aspirants han annexat 
aquest document, repetidament, citant cada escola on han treballat a 
València i en arribar a la tercera escola el programa no deixava annexar i 



 
 
 
 
 

es parava o no responia, no acceptava annexar res i quan tanquen sessió 
resulta que en tornar a obrir els ho dona com a tramitat quan no s’ha fet 
la tramitació en cap moment. 

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:   Sovint no coincideix el temps 
treballat i per això no es valora. Han d’entrar cada període treballat en 
diferents assentaments i fer constar correctament les dates de cada 
període de cadascun. 

Les llars d’infants només es reconeixen si són del Departament 
d'Educació o d'Administracions Educatives. Donaran instruccions als 
Tribunals perquè tinguin en compte els serveis d’altres CA. Per les 
concertades han de reclamar i afegir una vida laboral i se’ls contarà al 
7.1.4, els que tenen experiència en religió se’ls valorarà com a temps 
treballat en una altra especialitat (1.2 o 1.3 si és en un altre cos).  

● TEMPS TREBALLAT A L’ESTRANGER:  Quan tries els centres a 
l’estranger, quan tries per països no surt l’opció pública o privada. 

o Temps treballat com a auxiliars de conversa a l’estranger: No ho 
han comptat. 

o Temps treballat com a professors visitants al Canadà, comptat al 
1.4 en alguns tribunals i en altres 1.1, 1.2 o 1.3, en funció de 
l’especialitat o cos. És un programa del ministeri i, per tant, no ha 
de comptar a l’1.4 sinó als altres apartats, I A TOTS ELS 
TRIBUNALS IGUAL. 

o Temps treballat a les seccions bilingües del Ministeri d’educació 
d’Espanya. Són centres públics que pertanyen al registre estatal de 
centres docents no universitaris espanyol. Tal i com diu la 
resolució, “Els serveis prestats a l'estranger s'acrediten mitjançant certificats 
expedits pels ministeris d'educació o organismes competents dels països 
respectius d'acord amb el procediment establert per la seva administració 
educativa, en els quals s'ha de fer constar el temps de prestació de serveis i el 
caràcter de centre públic o privat, el nivell educatiu i la matèria impartida. Els 
certificats esmentats s'han de presentar traduïts al català o al castellà. Els 
serveis prestats a l'estranger són valorats pel subapartat que correspongui 
segons les dades que contingui el certificat.” 

 

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:  Indicaran als tribunals que ho 
comptin a l’apartat que correspon. Que les persones afectades ho 
reclamin. 

L’experiència com a auxiliars de conversa a l’estranger no puntua. 

● I com va passar a la inscripció, s’està produint de nou un càlcul erroni del 
temps treballat: en comptes de 10 anys totals s’està comptant 9 anys i 11 
mesos. Falta un mes. Aquest tema s’hauria de solventar de forma 
automàtica com es va fer a la inscripció. 
 

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:   Això se solucionarà, però es 
recomana a les persones afectades que ho reclamin. Qui hagi ja enviat la 



 
 
 
 
 

reclamació i no ho hagi fet constar, no passa res perquè ho solucionaran 
des de l’aplicatiu. 

 

Nota de l’expedient acadèmic 

Puntua la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació al·legada com a requisit 
d'ingrés al cos, sempre que es tracti del títol exigit amb caràcter general i no sigui una 
titulació equivalent a l'efecte de la docència. 

Revisa si vas adjuntar l'expedient acadèmic oficial de la titulació que has al·legat com 
a requisit d'ingrés, i també que la nota mitjana al·legada és la correcta. 

No s'admet, com a mèrit, la nota mitjana de la menció ni el document d'autoconsulta de 
l'expedient, ni cap altre document que no sigui el certificat oficial expedit per la universitat 
on has cursat la titulació al·legada com a requisit d'ingrés. 

Com reclamar: 

● Accedeix a l'apartat "Formació acadèmica". 

● Indica la nota mitjana correcta, en substitució de la nota que vas al·legar. 

● Afegeix l'expedient acadèmic oficial de la titulació al·legada expedit per la universitat i 
fes clic al botó "Desa". 

 

RECLAMEM:   En molts casos no s’ha tingut en compte la nota de l’expedient 
tot i haver adjuntat l’expedient acadèmic oficial. Com que no consta el motiu pel 
qual no els ho han comptat, els aspirants no poden saber si és a causa de la 
documentació, de la nota (si l’han introduïda correctament o no)... i, per tant, es 
poden trobar que reclamin comentent el mateix error. Cal que consti el motiu pel 
qual se’ls ha denegat el mèrit. 

INCIDÈNCIES:  

● Nota expedient diplomatura+2n cicle llicenciatura: nota expedient és la 
mitjana entre una i altra, els ho deneguen perquè diuen que només han 
de presentar l’expedient de la llicenciatura. 
 
RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:  Donaran instruccions als tribunals 
perquè ho comptin tal qual. 
 

● Notes de les titulacions de l’estranger, l’expedient homologat està baremat 
de 0 a 5, i no els ho compten.  

 
 RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:   Que reclamin i que ho presentin. Si 
el tribunal té el dubte, ja el traslladaran al president del tribunal que es 
comunica setmanalment amb el Departament. 

 
● Als PTFP no se’ls ha admès l’expedient acadèmic, no se’ls ha puntuat 

(perruqueria, etc). 
 
 RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:    No els puntua.  



 
 
 
 
 
 

● Per reclamar la nota de l’expedient acadèmic, has d’entrar primer la 
titulació que és requisit de participació, però al desplegable no la troben i, 
per tant, no poden entrar tampoc la nota de l’expedient ni annexar la 
documentació. 
EX: Hi ha persones que els ha desaparegut l’expedient acadèmic i, a 
l’hora de reclamar i tornar a fer l’assentament no poden trobar la seva 
titulació perquè no apareix al desplegable. Per exemple: Diplomatura en 
educació física (any 1999) només deixa triar “(4033000) Maestro-
Especialidad educación física”. També els passa amb Enginyeria tècnica 
en informàtica de sistemes que en tornar a intentar fer l’assentament (han 
de triar la titulació) ara només els surt una opció en castellà que es diu 
passa “Ingeniero técnico en informàtica de sistemas”.  
 
RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:    Els participants poden afegir la 
titulació com si fos una nova titulació per poder posar l’expedient. Les 
titulacions en castellà ja estan correctes, les validacions de les titulacions 
són automàtiques perquè venen del Ministeri, i per això s’han validat en 
castellà. 
 

● Les persones amb títol equivalent de CFGS i títol genèric (grau) que van 
triar per error a l’autobarem el títol equivalent com a requisit de 
participació, ara voldrien canviar el títol d’accés al de grau perquè els 
pugui puntuar l’expedient acadèmic del grau, que puntua més. És estrany 
que poguessin triar el títol equivalent perquè la resolució diu que “només 
es pot al·legar la titulació equivalent a l’efecte de docència en el cas de no 
disposar de la titulació requerida per a l'ingrés al cos.” Els tribunals han 
donat informacions diferents, fins i tot dins dels mateixos tribunals. 

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:  Faran arribar instruccions úniques i 
clares a tots els tribunals per solucionar aquest tema. La titulació 
equivalent no compta, han de comptar la superior com a ingrés i la mitjana 
de l’expedient. La gent podrà reclamar la nota de l’expedient de la nota 
del grau. 

 

Diploma d’estudis avançats (DEA) / suficiència investigadora  

Si has al·legat el diploma d'estudis avançats / suficiència investigadora com a doctorat 
o màster i no s'ha acceptat. 

Com reclamar: 

● Accedeix a l'apartat "Formació acadèmica". 

● Selecciona l'opció "Titulacions universitàries, no universitàries, altres màsters (no títols 
propis)". 

● Tria el camp "diploma d'estudis avançats / suficiència investigadora". 

● Indica la data d'obtenció. 

● Afegeix el certificat o diploma acreditatiu i fes clic al botó "Desa".  



 
 
 
 
 
 

Titulacions universitàries de 1r i 2n cicle 

No puntua la titulació al·legada com a requisit de participació; només puntua la nota 
mitjana de l'expedient acadèmic, si s’escau. 

Les titulacions universitàries de 1r i de 2n cicle es valoren si no han estat necessàries 
per obtenir el títol al·legat com a requisit de participació; per valorar-les, cal adjuntar 
els dos certificats acadèmics oficials. 

Com reclamar: 

● Accedeix a l'apartat "Formació acadèmica". 

● Selecciona l'opció "Titulacions universitàries, no universitàries, altres màsters (no títols 
propis)". 

● Tria el literal de la titulació que vols al·legar com a mèrit. 

● Indica la data d'obtenció. 

● Afegeix els dos certificats acadèmics oficials (titulació de requisit i titulació de mèrit) 
i fes clic al botó "Desa". 

 

Titulacions de formació professional inicial/ Titulació professional de música o 
dansa 

Les titulacions corresponents a la formació professional inicial només es valoren si no 
s'han al·legat com a requisit d'ingrés i si no han estat necessàries per obtenir el títol 
al·legat. 

Com reclamar: 

● Accedeix a l'apartat "Formació acadèmica". 

● Selecciona l'opció "Titulacions universitàries, no universitàries, altres màsters (no títols 
propis)". 

● Tria l'opció de la titulació que vols al·legar com a mèrit. 

● Indica la data d'obtenció. 

● Afegeix el certificat acadèmic oficial que acrediti que aquest títol no ha estat necessari 
per obtenir el títol al·legat com a requisit d'ingrés i fes clic al botó "Desa". 

● Si no vas adjuntar el títol de formació professional, afegeix-lo ara. 

 

RECLAMEM:   No s’han comptat les titulacions que ja consten a l’expedient.  

INCIDÈNCIES: 

● Ens trobem molts casos que a la formació acadèmica els apareix la 
titulació que és requisit, el C1 de català, o el B2, que no puntua, i els 
informa que el tenen a l’expedient, però després els posa “motiu de no 
acceptació: documentació incompleta”, o “no correspon puntuació amb 
l’al·legació exposada”, o similar.  

 



 
 
 
 
 

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:   Traslladaran un avís als tribunals per 
què retirin això. 

 
● Les llicenciatures les estan comptant amb 1 punt i la resolució diu que són 

2, 1 per cada cicle. 
 

 RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:  Una llicenciatura ha de comptar 2 
punts, que presentin expedient acadèmic per acreditar que han fet els dos 
cicles, reclamant el punt del 1r cicle. 
 

● Quan hi ha dues diplomatures i cap d’elles és requisit de participació, 
només en compten una. 

● Quan tenen una llicenciatura i una diplomatura posterior, no compten la 
diplomatura als que es presenten a secundària. 
 
RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:   S’haurien de comptar les dues 
coses. Han d’adjuntar els dos expedients acadèmics.  
USTEC NO ESTEM D’ACORD QUE HAGIN D’ADJUNTAR ARA ELS 
DOS EXPEDIENTS ACADÈMICS I TAMPOC QUE NO COMPTIN LES 
SEGONES TITULACIONS SI ES CONVALIDEN CRÈDITS PERQUÈ 
AIXÒ NO CONSTA A LA RESOLUCIÓ.  
Ho recullen i ho valoraran. El tema de l’expedient, serà una recomanació, 
qui pugui que ho adjunti. 

 
● No han computat el màster de secundària o psicopedagogia als docents 

del cos de mestres que el tenen. Ha de puntuar perquè per ells no és un 
requisit. 

 
 RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:   Comentaran als tribunals que han 
de puntuar-los com a mèrit. Cal fer reclamació adjuntant la titulació requisit 
i la del màster. 

 
● Titulacions de CFGS que no són requisit per accedir als estudis 

universitaris, no els han comptat i no apareixen a l’aplicatiu per poder fer 
la reclamació. 

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:  Ja els han introduït, ja ho poden 
reclamar. Cal adjuntar titulació requisit i la del CFGS, i escrit justificant que 
va optar als estudis universitaris via PAU. 
 

● Titulació superior d’art dramàtic de l’Institut del teatre (4 anys):  Equival a 
una llicenciatura, i a l’autobarem es valorava amb 2 punts, i ara no l’han 
valorat. 

RESPOSTA:   Recollir el cas concret: DNI de la persona i enviar el cas al 
departament perquè ha de comptar com a llicenciatura. Que la persona 
afectada ho reclami. 
 



 
 
 
 
 

● C2 de català: No els l’han comptat als filòlegs. Va ser una reclamació que 
vam fer en el seu moment que es va acceptar, però no s’ha aplicat. 
Reclamem que els ho comptin com a tothom. 

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:   Ho traspassaran als tribunals perquè 
el valorin. Que reclamin. 

● C2 de català que no els han puntuat tot i constar a l’atri. 

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:   Fer reclamació i tornar a adjuntar 
documentació. 
 

● Màster i postgraus d’abans del Bolonya que no han comptat:    

RESPOSTA:  Han de fer constar les hores dels màsters perquè puguin 
ser valorats.  
Els crèdits CTS es valoren en base a 25 i no en base a 10 i no els ho 
accepten perquè diuen que la persona ha entrat el nombre d’hores 
incorrectament. El departament tornarà a aclarir el tema perquè els ho han 
de comptar posin les hores que posin. Ho comunicaran als Tribunals. 
 

● Diplomatura de logopèdia:   No els ho han comptat. 

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:  Ha de comptar i indicaran als 
tribunals que els ho comptar. Què ho reclamin. 

 

No consten mèrits no acceptats o no valorats 

Si consideres que no s'ha puntuat correctament algun apartat, encara que no s'indiqui 
"No consten mèrits no acceptats/no valorats en aquest apartat", pots reclamar sempre 
que hagis al·legat aquest mèrit en la sol·licitud de participació. 

Com reclamar: 

● Accedeix a l'apartat que correspongui. 

● Clica el botó vermell +. 

● Omple els camps que s'indiquen. 

● Escriu en el camp "Observacions" quina és la puntuació que consideres correcta i una 
breu explicació de la reclamació. 

● Afegeix el document justificatiu i fes clic al botó "Desa". 

Si dins del camp "Observacions", no tens suficient espai per escriure la teva explicació, 
pots crear un document PDF i afegir-lo a la reclamació. En aquest document pots 
explicar, de manera breu i concisa, quin mèrit no s'ha valorat correctament, quina és la 
puntuació que consideres correcta i tota la documentació que acredita la teva valoració. 

RECLAMEM:   Com ja hem comentat, aquest darrer paràgraf s’ha introduït a mig 
termini de reclamacions i moltes persones aspirants ja han fet la tramitació. 
Demanem que, a sol·licitud de les persones afectades, hi hagi la possibilitat 
d’anul·lar o modificar la reclamació. 



 
 
 
 
 
 

Formació permanent (altres mèrits) 

INCIDÈNCIES: 

● A la resolució del concurs de mèrits no s’ha fet constar l’Ordre 
ENS/248/2012, de 20 d’agost, que regula la formació i que estipula que 
els cursos online o semipresencials de més de 10h a la setmana no es 
reconeixen i, per tant, no compten com a mèrit. Això és una errada i hauria 
de constar, si no les persones que hi participen consideren que no s’ha 
d’aplicar la limitació d’hores setmanals perquè a la resolució no diu enlloc 
que hagi de ser així. Per altra banda, l’ordre que regula la formació va ser 
publicada a l’agost del 2012, anterior a aquesta ordre no hi havia limitació 
del nombre d’hores setmanals. Ens trobem amb el cas en què alguns 
tribunals han valorat cursos telemàtics de més de 100h anteriors al 2012 
que superaven les 10h setmanals acollint-se al fet que són anteriors a 
l’ordre, i altres tribunals no els han valorat aplicant la regulació actual. Som 
coneixedors, a més, que davant del dubte traspassat pels tribunals a Via 
Augusta, la resposta del Departament ha estat QUE LA VALORACIÓ LA 
FES EL MATEIX TRIBUNAL. Aquesta resposta és inadmissible perquè 
els criteris HAN DE SER IGUALS PER TOTHOM i qui els ha d’establir és 
el propi Departament, i no permetre que sigui a criteri de cada tribunal (fet 
que està generant greuges en la valoració de mèrits). Tenim constància 
que no només en aquesta qüestió no s’han establert uns criteris clars des 
de l’administració, i denunciem aquesta subjectivitat i poca claredat. 

RESPOSTA DEPARTAMENT: El tribunal és sobirà i han revisat la normativa 
relativa a l’ordre de formació permanent. Ells decideixen com computar-ho. HEM 
INSISTIT QUE S’APLIQUIN ELS MATEIXOS CRITERIS A TOTS ELS 
TRIBUNALS. 

Formacions lingüístiques o altres, que no són conduents d’obtenció de cap 
titulació, han de puntuar. 

RESPOSTA DEPARTAMENT:   Si el curs no condueix a obtenir títols oficials 
s’han de valorar. Poden reclamar certificats d’idiomes i certificats de 
competències digitals. Informaran els Tribunals. 

 

ALTRES APORTACIONS 

● Hi ha aspirants que no els ha comptat l’expedient correctament i han tornat 
a demanar l’expedient valorat de forma diferent (de 0 a 4) i (de 0 a 10).  

 
RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:  Tot i que l’aspirant podia haver triat una de 
les dues, si alguna no li contava adeqüadament que ho torni a afegir i a reclamar. 
Comunicarem als Tribunals l’acceptació de nous expedients. 
 

● Compta el temps treballat a les Universitats? 



 
 
 
 
 
RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:  No compta. 
 

● L’especialitat de clàssiques com a experiència va conjunta (llatí i grec), en 
les especialitats de mèrits s’han dividit en dues especialitats. Com els 
comptarà? 

 
RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:   Es computa dins de la primera especialitat 
que han demanat i per la segona opció puntuaria com una segona especialitat. 

 

● Participants amb puntuació 0 en algun apartat o a tota la sol·licitud. 

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:   El tribunal es va descuidar de baremar 
aquesta persona. Se’n faran càrrec des del Departament per esmenar-ho. 

 

AVÍS DEL DEPARTAMENT:   Han rebut un bombardeig d’e-Valises, peticions 
genèriques, per l’estabilització. Només es poden fer reclamacions per l’espai 
personal de l’aplicatiu. El Departament no podrà atendre totes les peticions 
abans d’acabar el termini de reclamacions, per més duplicitats que facin les 
persones. El sistema està col·lapsat i bloquejat.  

Comenten que continuen amb el calendari pactat de les dates entre concurs de 
mèrits i concurs d’oposicions. Segueixen amb el mateix calendari i en la mateixa 
línia.  Publicaran primer les puntuacions de mèrits definitives i després la llista 
per persones seleccionades a les opos light per respectar els pagaments. Han 
de validar 51.000 aspirants pel concurs oposició light. 

 

CONCURS OPOSICIÓ 

Han publicat instruccions sobre quins currículums fer servir per cada nivell. 

Ho han penjat: 
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-
acces-cossos-docents/concurs-oposicio-extraordinari/prova-unica/ 

 

En contra del que s’havia acordat en una mesa anterior, en què es donava 
la possibilitat d’utilitzar qualsevol currículum tenint en compte que estem 
tot just iniciant la implementació dels nous decrets, el Departament ha 
decidit que s’han d’utilitzar els currículums nous en els cursos on ja s’estan 
desplegant.  

DENUNCIEM QUE, DESPRÉS D’INFORMACIONS 
CONTRADICTÒRIES, HAGIN PRES AQUESTA DESICIÓ I QUE A 
AQUESTES ALÇADES PUBLIQUIN LES INSTRUCCIONS. 


