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FASE D’OPOSICIÓ 
La nota és la mitjana 
aritmètica de les notes 
obtingudes a les 
diferents proves.  
Passaran a la fase de 
concurs els qui 
obtenguin una 
puntuació igual o 
superior a 5 
 
Aquesta fase val 60% 
de la puntuació total 

PRIMERA PROVA 
Es puntuarà de 0 a 10 i 
es necessita un 5 o 
superior per passar a la 
següent prova  

PART A 
Es necessita un 2’5 o superior. 

Desenvolupament escrit d’un tema. Es disposarà 
de 3 hores. 
No es farà lectura pública del tema. 

- No superior a 25 temes, es tria entre 3 temes 
-Superior a 25 temes i inferior a 51, es tria entre 4 temes 
- Superior a 50 temes es tria entre 5 temes 

PART B 
Es necessita un 2’5 o superior. 

Prova pràctica Depèn de l’especialitat. 
Annex 6: característiques de la prova. 

SEGONA PROVA 
Es puntuarà de 0 a 10 i 
es necessita un 5 o 
superior 
 
1 hora per a la 
preparació 

PART A 
La programació es presentarà al tribunal 
a l’acte de presentació (22 de juny) 
 

Exposició i defensa d’una programació didàctica. 
Es disposarà de de 20 minuts. 
 

PD corresponent a un any acadèmic. 
Annex 4: instruccions PD 
Annex 5: ordenació curricular 
 

PART B 
Es reserven 5 minuts al final per a 
que el tribunal pugui fer preguntes. 

Exposició d’una Unitat Didàctica. Es disposarà 
de 25 minuts. 

- Triar una UD de tres de la PD entregada 
- Triar una UD de tres del temari oficial de l’especialitat 
En aquesta part es podrà aportar el material auxiliar que 
es consideri necessari, és responsabilitat de l’aspirant el 
funcionament o no dels aparells electrònics i/o tecnològics 

Llista provisional - Reclamacions (24h) - Llista definitiva - Tràmit telemàtic operatiu  48h des de la publicació de la llista definitiva 

 
FASE DE CONCURS 
Els aspirants no poden 
assolir més de 10 
punts per valoració 
dels seus mèrits. 
 
Aquesta fase val 40% 
de la puntuació total 

EXPERIÈNCIA PRÈVIA 
(Màxim 7 punts) 

Només es té en compte un màxim 
de deu anys. 
No es poden acumular les 
puntuacions corresponents a aquest 
apartat quan els serveis s’han 
prestat simultàniament en més d’un 
centre docent. 

0.7p Per cada any d’experiència docent en centres públics en especialitats del cos al qual opta l’aspirant  
0,35p Per cada any d’experiència docent en centres públics en especialitats de diferents cossos al qual opta 
l’aspirant  
0,15p Per cada any d’experiència docent  en altres centres en especialitats del mateix nivell educatiu que 
l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant 
0,1p Per cada any d’experiència docent en altres centres en especialitats de diferent nivell educatiu que 
l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant 

FORMACIÓ 
ACADÈMICA 
(Màxim 5 punts) 

No es valora el Certificat  d’Aptitud 
Pedagògica, el Títol 
d’Especialització Didàctica ni el títol 
oficial de màster universitari que 
habilita per l’exercici de la professió 
regulada de professor o equivalent. 
 

1p Expedient de 6,01 a 7,5 (escala 0-10) i de 1.5 a 2.25 (escala 0 -4) 
1,5p Expedient de > 7,5 (escala 0-10) i > 2,25 (escala 0-4) 
1p Certificat-Diploma acreditatiu d’Estudis avançats, Títol Oficial de Màster universitari i Suficiència 
investigadora o qualsevol altre títol equivalent. 
1p Títol de doctor i 0,5p Premi extraordinari en el doctorat  
1p Titulacions de primer o segon cicle  i titulacions oficials de Grau que no són requisit per a l’ingrés al cos 
0,5p Per cada títol professional de Música o Dansa 
0,5p Per cada certificat de nivell avançat o equivalent de EOI 
0,2p Per títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, formació professional o tècnic esportiu superior 

ALTRES MÈRITS 
(Màxim 2 punts) 

Només es valoren els premis 
d’àmbit nacional o internacional 
obtinguts com a professionals (no 

0,05p per cada 10 hores de cursos de formació 
1p Nivell C2 de català o de llengua estrangera, 0,75 nivell C1 llengua estrangera i 0,5 B2 llengua estrangera 
Per professors de música: 1p màxim per composicions com autor, concerts com a solista, o interpretacions 
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com a alumne) Per professors d’arts plàstiques i disseny: màxim 1p per premis en exposicions o concursos. 

 


