
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 2. Barem de mèrits 
Únicament es valoren els mèrits assolits fins al 10 de febrer de 2023, data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds de participació i que hagin estat al·legats, en 
l'apartat que correspongui, per la persona aspirant. 

La puntuació màxima de valoració de tots els mèrits és de 10 punts. 

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat del barem. 
 

1. Experiència docent prèvia (màxim 7 punts) 

Només es valoren els serveis prestats en els ensenyaments que corresponen impartir als 
cossos docents en què s'ordena la funció pública docent, d'acord amb el que estableix la 
disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. 

Poden acumular-se períodes inferiors al mes per tal de completar un mes sencer o un 
nombre enter de mesos. 
 
Per cada mes se sumen les puntuacions següents: 
En el subapartat 1.1: 0,0583 punts. 
En el subapartat 1.2: 0,0292 punts. 
En el subapartat 1.3: 0,0104 punts. 
En el subapartat 1.4: 0,0083 punts. 
Cada fracció de temps només pot ser computada per un d'aquests subapartats. 
 
En cas de serveis prestats en centres dependents del Departament d'Educació i altres 
administracions educatives: 

- En el cas de persones aspirants que han exercit en alguna de les especialitats de 
l'extingit cos de professors tècnics de formació professional, es valorarà l'experiència en 
aquestes especialitats per a l'ingrés a les mateixes especialitats del cos per al qual 
participi. 

- Un mateix període de temps només comptabilitza experiència docent en una 
especialitat. 

- L'experiència docent en llocs d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de 
formació de persones adultes [SCO - Àmbit de la comunicació, SCS - Àmbit de les 
ciències socials i la participació i SMA - Àmbit de matemàtiques, ciències i tecnologia] es 
comptabilitzarà en l'especialitat per la que participa. 

- L'experiència docent en llocs de treball específics temporals [AAP - Aula d'acollida (P), 
ADC - Aula d'acollida (S), AIP - Aula integral de suport (P), AIS - Aula integral de suport 
(S), PTT - Programa de transició al treball, PQP - Programa de qualificació 
professional...] es comptabilitzarà per l'apartat 7.1.1 per l'especialitat per a la que 
participa si són del mateix cos; en cas que sigui d'un altre cos es comptabilitzarà per 
l'apartat 7.1.3. 

- L'experiència docent en els llocs de “reforç covid” [998 “lloc provisional de reforç 
(Primària)” i 999 “lloc provisional de reforç (Secundària)”] es comptabilitzarà en 
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l'especialitat per a la que participa i que consta en el registre informàtic com a 
especialitat de reforç en aquell període de temps. 

- En cas que una persona aspirant hagi prestat serveis per un nomenament de 
substitució, se li computarà el temps de serveis d'acord amb l'especialitat per a la qual 
ha estat seleccionada de la borsa d'interins i que li consta en el registre informàtic com a 
especialitat de reforç en aquell període de temps. 

- Les persones aspirants en situacions administratives i llicències que comporten reserva 
de lloc de treball, així com adscripcions a serveis administratius, se'ls computarà 
l'experiència docent en l'especialitat per la qual participen. 

- Els serveis prestats en centres hospitalaris es valoren per l'especialitat per la que 
participen sempre que els serveis prestats siguin en ensenyaments reglats. 

- Els serveis prestats en centres públics per professionals que hagin impartit el primer 
cicle de l'educació infantil que tinguin el títol de mestre o mestra especialista en educació 
infantil o del títol del grau equivalent, o del de tècnic o tècnica superior en educació 
infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a 
algun dels anteriors són valorats pel subapartat 1.3. 

No poden acumular-se les puntuacions corresponents a l'experiència docent quan els 
serveis s'hagin prestat simultàniament en més d'un centre docent. 

S'entén per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els integrats en la xarxa pública de 
centres creats i sostinguts per les administracions educatives. 

El centres de titularitat de l'Administració local, tot i ser centres públics, no formen part 
de la xarxa de centres públics d'una administració educativa, per això s'han d'incloure 
dins la categoria "altres centres". Pel que fa als centres municipals que tenen 
dependència del Consorci d'Educació de Barcelona, també s'inclouen en la categoria 
d'altres centres. 

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, amb la data d'inici i cessament, i el caràcter de 
centre públic o privat, el nivell educatiu i l'especialitat o matèria impartida. Els certificats 
esmentats s'han de presentar amb la traducció oficial al català o al castellà. 

Es tindrà en compte un màxim de deu anys, cadascun dels quals haurà de ser valorat en 
un sol dels subapartats, d'acord amb els criteris següents: 

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

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis 
educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no s'ha 
de presentar cap justificació perquè consta informada al registre informàtic del 
Departament. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres 
departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és 
necessari presentar el certificat expedit per l'òrgan competent on consti el cos, 
l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització. 

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

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis 
educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no s'ha 
de presentar cap justificació perquè consta informada al registre informàtic del 
Departament. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres 
departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és 
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necessari presentar el certificat expedit per l'òrgan competent on consti el cos, 
l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització. 

1.3 Per cada any d'experiència docent en altres especialitats d'altres cossos diferents del 
cos a què s'opta, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,125 
punts. 

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis 
educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no s'ha 
de presentar cap justificació perquè consta informada al registre informàtic del 
Departament. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres 
departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és 
necessari presentar el certificat expedit per l'òrgan competent on consti el cos, 
l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització. 

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. 

Documents justificatius: certificat expedit per la direcció del centre o contractes laborals 
o nomenaments com a personal interí, juntament amb l'informe de vida laboral. En el 
certificat expedit per la direcció del centre ha de constar el cos, l'especialitat i les dates 
exactes d'inici i de finalització. 
 
 

2 Formació acadèmica (màxim 2 punts) 

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de participació, sempre que el 
títol al·legat es correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a 
l'ingrés en el cos (màxim 1,5000 punts). 

Es valora exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb 
caràcter general i al·legat per a l'ingrés al cos tal com s'indica a continuació: 

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 10, s'aplica la següent 
equivalència: 
De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt. 
De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts. 

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s'aplica la següent equivalència: 
D'1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt. 
De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts. 

Documents justificatius: certificació acadèmica en la qual es facin constar la nota mitjana 
final obtinguda de totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat. 

Només es computa la nota mitjana d'aquelles titulacions declarades com a equivalents 
quan l'aspirant l'al·legui per a ingrés al cos i no aporti la titulació exigida amb caràcter 
general. 

En cas que no consti la nota mitjana numèrica en la certificació acadèmica, s'aplicaran 
les equivalències següents: 

Escala de puntuacions de 0 a 10 punts: 
Aprovat: 5 punts. 
Bé: 6 punts. 
Notable: 7 punts. 
Excel·lent: 9 punts. 
Matrícula d'honor: 10 punts. 

Escala de puntuacions de 0 a 4 punts: 
Aprovat: 1 punt. 
Bé: 1'5 punts. 
Notable: 2 punts. 
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Excel·lent: 3 punts. 
Matrícula d'honor: 4 punts. 

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la 
certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'ha de fer el 
càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord 
amb els crèdits que té cada assignatura. En aquests casos s'ha de fer la ponderació i el 
càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació: 

Escala de puntuacions de 0 a 10 punts: 
Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5. 
Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de bé x 6. 
Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7. 
Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9. 
Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 10. 
Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació o apte x 5. 

Escala de puntuacions de 0 a 4 punts: 
Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 1. 
Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de bé x 1'5. 
Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 2. 
Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 3. 
Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 4. 
Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació o apte x 1. 
Nota mitjana = Suma de les multiplicacions / Total de crèdits exigits per a 
l'obtenció del títol. 

En el cas que a l'expedient acadèmic s'hi faci constar tant la qualificació literal com la 
numèrica, només es té en consideració la numèrica. 

Si a l'expedient acadèmic es recull l'expressió “assignatura adaptada” cal aportar la 
certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura 
segons l'antic pla d'estudis. 

En el supòsit que s'al·legui com a títol una titulació de segon cicle, és necessari aportar 
també la certificació acadèmica de la titulació de primer cicle que s'ha cursat per accedir-
hi, resultant com a nota mitjana de l'expedient la que resulti de la mitjana de les dues 
titulacions. 

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica però es presenti el títol o 
la certificació d'abonament de drets d'expedició, es considera que l'aspirant va obtenir la 
nota mitjana d'aprovat. 

 
2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris 

2.2.1 Pel certificat o diploma acreditatiu d'estudis universitaris d'estudis avançats (Reial 
decret 778/1998, de 30 d'abril); el títol oficial de màster (el Reial decret 1393/2007, de 
29 d'octubre, el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost), o la suficiència investigadora o 
qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin al·legats com a requisit per a 
l'ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt. 

No seran objecte de baremació els certificats o diplomes acreditatius d'estudis avançats i 
la suficiència investigadora quan ja s'hagi al·legat el títol de doctor o doctora. 

Aquest subapartat està referit exclusivament als estudis oficials. 

El títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), que ha de tenir un 
mínim de 60 crèdits, ha d'estar dedicat a la formació avançada de caràcter especialitzat 
o multidisciplinari, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a 
promoure la iniciació en tasques investigadores. 
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Per a aquest subapartat únicament es pot valorar un sol màster oficial, si s'al·lega més 
d'un, es pot valorar pel subapartat 3.2. 

Els títols propis de les universitats no els correspon puntuació per aquest apartat i poden 
ser valorats pel subapartat 3.2, si així ho determina el tribunal. 

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol corresponent o, en tot cas, de la 
certificació 
d'abonament dels drets d'expedició d'aquest. 

2.2.2 Per tenir el títol de doctor o doctora: 1,0000 punt. 

Per a aquest subapartat es valora la possessió del títol de Doctor, per tant només es pot 
valorar un títol de doctorat. 

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol de doctor o, en tot cas, de la 
certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest. 

2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts. 
Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent. 
 
2.3 Altres titulacions universitàries 
Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat 
al·legades com a requisit 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 tècnic 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: 
1,0000 punt. 

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A2 no es valoren per 
aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa que l'aspirant 
al·legui com a requisit de participació. 

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1 no es valoren per 
aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagi estat 
necessari superar per a l'obtenció del primer títol de persona llicenciada, enginyera o 
arquitecta que presenti l'aspirant. 

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i 
també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, si és el cas, certificació d'abonament 
dels drets d'expedició corresponents. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació 
acadèmica en què s'acrediti la superació dels estudis. 
 
2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle 

Per cada títol dels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i 
enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents: 1,0000 punt. 

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per 
aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per 
l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que al·legui l'aspirant com a 
requisit de participació. 

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de 
tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels 
drets d'expedició. 

L'aspirant que hagi cursat un primer cicle i un segon cicle computarà 1,0000 punt per 
cada cicle. 

Les mencions corresponents a un mateix títol de Grau no es comptabilitzen com títols de 
Grau independents. 
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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, en el cas de no haver 
estat al·legades com a requisit per ingressar en la funció pública docent o, si és el cas, 
no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat. 

Es valoren de la forma següent: 

2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts. 

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i 
també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació 
d'abonament dels drets d'expedició. 

2.4.2 Per cada certificació de nivell avançat o equivalent d'escoles oficials d'idiomes 

D'acord amb les noves equivalències establertes pel Reial decret 1041/2017, de 22 de 
desembre (BOE núm.  311, de 23 de desembre), s'entén per nivell avançat les 
titulacions de nivell C1 i C2 del Marc europeu comú de referència. En aquest sentit, 
s'atorgarà puntuació de 0,500 punts per cada certificació. 

Documents justificatius: certificació acadèmica dels títols o, en tot cas, de la certificació 
d'abonament dels drets d'expedició. 

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

2.4.3 Per cada titulació de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2000 
punts. 

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis 
necessaris per a l'obtenció del títol. 

2.4.4 Per cada titulació de tècnic o tècnica superior de formació professional o 
equivalent: 0,2000 punts. 

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis 
necessaris per a l'obtenció del títol. 

2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior: 0,2000 punts. 

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis 
necessaris per a l'obtenció del títol. 

2.5 Domini d'idiomes estrangers. 

Per aquells certificats de coneixements oficials d'una llengua estrangera, que acreditin la 
competència lingüística en un idioma estranger de nivell avançat C1 o C2, segons la 
classificació del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: 0,500 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 o altre apartat. 

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. 
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Si s'ha superat més d'una fase d'oposició, només es valorarà un màxim de dos 
procediments des de l'any 2012, inclòs. 

En el cas d'aspirants que hagin superat la fase d'oposició en alguna de les especialitats 
de l'annex 6 corresponents a les del cos extingit de professors tècnics de formació 
professional, es valorarà aquest mèrit per a l'ingrés a les mateixes especialitats del cos 
de professors d'ensenyament secundari, d'acord amb el que determina aquest apartat. 

Documents justificatius: quan s'hagi superat una convocatòria del Departament 
d'Educació, no serà necessari presentar cap document acreditatiu. En els altres casos cal 
presentar un certificat emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent. 

3.2 Formació permanent (màxim 1'0000 punt) 

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb 
l'especialitat a la qual s'opta o amb l'organització escolar, les noves tecnologies aplicades 
a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per 
administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o 
activitats incloses en el pla de formació permanent organitzats per entitats 
col·laboradores amb les administracions educatives, o activitats reconegudes per 
l'administració educativa corresponent: 

a) No inferior a 3 crèdits: 0,2000 punts. 
b) No inferior a 10 crèdits: 0,5000 punts. 

Cada crèdit equival a 10 hores. 

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els 
cursos organitzats pels conservatoris de música. 

A l'efecte d'aquest subapartat, es podran acumular els cursos no inferiors a dos crèdits 
que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest subapartat. 

Consideracions generals referents als de la formació permanent: 

S'inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació 
que es trobin dins dels plans de formació permanent, ja siguin de la modalitat de 
formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual 
(curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, 
jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona). Per administracions educatives 
s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitats autònomes. 

Els cursos organitzats per les universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o de 
l'estranger) poden ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on 
s'indiqui el nombre d'hores de durada. 

Els cursos organitzats per les entitats reconegudes pel Departament d'Educació o per 
d'altres administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar 
explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement. 

No es poden valorar en aquest subapartat els cursos o activitats que condueixin a 
l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d'aptitud pedagògica, 
els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així 
mateix, tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció 
de la formació pedagògica o didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud 
pedagògica. 

En cap cas computaran per a aquest apartat els cursos que condueixin a l'obtenció d'una 
titulació oficial d'idiomes equivalents als nivells MECR realitzats a les escoles oficials 
d'idiomes, Escola d'Idiomes Moderns, Institut Obert de Catalunya i universitats, entre 
d'altres. 


