
CONVOCATÒRIA D’INTERINS 
 

TERMINI SOL·LICITUD del 15 al 29 de gener de 2019  

  
➔ Tots els aspirants a funcionaris interins docents per al curs 19-20 han de participar en aquesta                

convocatòria. 

➔ S’hauran de triar totes les places de les funcions que estiguin admeses a les llistes. 

➔ Els aspirants que no participin en el tràmit de la tria de places quedaran com no disponible.  

➔ Llista única: 

◆ L’adjudicació de places es farà per ordre estricte de preferència dels aspirants            

independentment del cos en que estiguin. 

◆ La puntuació de l’experiència NO estarà lligada al cos en que s’ha treballat. 

 
BAREM 

EXPERIÈNCIA 
DOCENT 

Centres públics 6,5p. per any complet - 0,542p.  per mes - 0,0018p. per dia 

Centres concertats o 
privats 

3,25p. per any complet - 0,271p. per mes -  0,009p. per dia 

Professor visitant 6,5p. per any complet - 0,542p.  per mes - 0,0018p. per dia 

Universitat públiques 3,25p. per any complet - 0,271p. per mes -  0,009p. per dia 

FORMACIÓ  
Màx. 32 punts 
 
Formació 
acabada abans 
de dia 31 de 
desembre de 
2018 

FORMACIÓ PERMANENT 
Max. 30 punts 

Nota expedient: de  5 a 5,9 o de 1 a 1,499 - 2,5p. 
                            de 6 a 7,5 o de 1,5 a  2,225 - 5p. 
                            més de 7,5 o més de 2,25 - 7,5p. 

Premi extraordinari en la titulació d’accés: 2,5p. 

Doctorat: 6p. per títol - 3p. premi extraordinari  

Altres titulacions (primer i segon cicle, màster i grau): 5p. 

Titulacions de règim especial: grau mitjà - 2,5p. 
                                                 cicle elemental o intermedi EOI - 1p. 
                                                 cicle mitjà o superior EOI - 2,5p. 
                                                 nivell C1 EOI - 3,5p. 
                                                 nivell C2 EOI - 5p. 
                                                 tècnic superior esportiu - 1p. 

Titulacions de català: mestre de català o equivalent  - 5p. 
                                   nivell C2 - 2,5p.  

FORMACIÓ ACADÈMICA 
Màx. 30 punts 

0,02p. per cada hora com assistent, ponent o coordinador d’activitats 
de formació permanent. 

 


