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FASE OPOSICIÓ (2/3 de la puntuació global) 

part 1A DESENROTLLAMENT d’un TEMA 

Desenrotllament d’un tema entre els extrets: 

• 2 boles per a temaris fins 25 temes, 

• 3 boles per a temaris de 25 a 50 temes, 

• 4 boles per a temaris de més de  50 temes. 
CONEIXEMENTS 

ESPECÍFICS 
part 1B 

ENTREGA de la 
PROGRAMACIÓ 

PROVA PRÀCTICA 
Prova pràctica que permet comprovar que els candidats poseeixen la formació científica i el domini de 
les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a la que opte. 

part 2A PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA B-1) Presentació de la programació didàctica. APTITUD 
PEDAGÒGICA part 2B UNITAT DIDÀCTICA B-2) Presentació d’una unitat didàctica de les 3 extretes entre les 15. 

 

FASE CONCURS (1/3 de la puntuació global; màxim 10 punts)  

APARTAT I Experiència docent prèvia (màxim 5 punts) 

1.1 1,000 per any treballat en especialitats del mateix cos en centres públics (0,0800 mes). 

1.2 0,500 per any treballat en especialitats de diferents cossos en centres públics (0,0400 mes). 

1.3 0,500 per any treballat en especialitats del mateix nivell educatiu en altres centres (0,0400 mes). 

1.4 0,250 per any treballat en especialitats de diferent nivell educatiu en altres centres (0,020 mes). 

APARTAT II. Formació acadèmica (màxim 5 punts) 

EXPEDIENT ACADÈMIC 2.1 
0’1000 de 5’01 a 5’99 / 0’5000 de 6’00 a 7’50 / 1’500 de 7’51 a 10 
 (Excepte els Enginyers Tècnics i Diplomats que opositen a cossos de nivell superior) 

2.2.1 1,0000 per Estudis Avançats, Màster, Suficiència Investigadora o equivalents. 

2.2.2 1,0000 per posseir el títol de Doctor  

POSTGRAUS, 
DOCTORAT i PREMI 

EXTRAORDINARI 2.2.3 0,5000 per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat. 

2.3.1 
1,0000 per cada titulació de primer grau: diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols equivalents i primer cicle de 
llicenciatura, arquitectura o enginyeria ALTRES TITULACIONS 

2.3.2 1,0000 per cada titulació de segon grau: llicenciatures, enginyeries, arquitectures o títuls equivalents 

2.4.1 0,5000 per cada titulació professional de Música o Dansa 

2.4.2 0,5000 per cada certificat de nivell avançat o equivalent EOI 

2.4.3 0,2000 per cada títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny 

2.4.4 0'2000 per cada títol de Tècnic Superior de Formació Professional 
RÈGIM ESPECIAL 

i FP 

2.4.5 0,2000 per cada títol de Tècnic Esportiu Superior 

APARTAT III. Altres mèrits (màxim 2 punts) 

LLENGÜES 
ESTRANGERES 

3.1 
2,000 per acreditació dels nivells B2, C1 i C2 o equivalents de qualsevol llengua estranjera. Segons Orde 93/2013, Resolució 2 i 20/10/2014 i Resolució 

21/1/2015 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

Cursos de formació permanent 
0,1000 per cada curs no inferior a 30 hores  
0,2000 per cada curs no inferior a 100 hores 

Seran acumulables els cursos 

no inferiors a 20 h. 

0,2000 per participar en un curs escolar  

0,2000 per coordinar en un curs escolar 

3.2.1 
màx. 
0,75 

Seminaris, grups de treball i projectes 
educatius 

0,2000 per participar en seminari o anàleg en curs escolar 

Només  puntua 1 subapartat 

per curs escolar 

Cursos de formació permanent 
0,0500 per cada curs no inferior a 30 hores  
0,1000 per cada curs no inferior a 100 hores 

Seran acumulables els cursos 

no inferiors a 20 h. 

0,2000 per participar en un curs escolar  

0,2000 per coordinar en un curs escolar 

FORMACIÓ 
PERMANENT, GRUPS 

de TREBALL, 
PROJECTES 
EDUCATIUS 
i SEMINARIS 

3.2 
màx. 

1 3.2.2 
NNTT 
màx. 
0,25 

Seminaris, grups de treball i projectes 
educatius 

0,2000 per participar en seminari o anàleg en curs escolar 

Només  puntua 1 subapartat 

per curs escolar 

Serà necessari haver obtingut una puntuació igual o superior a cinc punts en la part A per a accedir a la part B o, en el cas de l’última prova, per a procedir a la valoració de la fase de concurs. 


