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Atenció! 
Totes les vies són de lliure 

concurrència.
Qualsevol persona podrà 
presentar-se a totes elles

Concurs - oposició Concurs 
de mèrits

Convocatòries 
afectades

Convocatòries de 
places de reposició i 
de nova creació

Convocatòries de 
places 
d'estabilització 
ocupades 
temporalment 
almenys 3 anys 
abans del
31/12/2020

Convocatòria de 
places 
d'estabilització 
ocupades per 
personal temporal 
des d'abans de l'1 de 
gener de 2016

Normativa RD 276/2007 Transitòria 5a 
RD 270/2022

Transitòria 4a 
RD 270/2022

Dates Cada any 
s'aprova oferta 
d'ocupació 
pública.

• Ofertes d'ocupació pública abans del 
1/06/2022
• Convocatòries abans de 31/12/22
• Execució abans de 31/12/ 2024. 

Proves 
eliminatòries

Parts
no eliminatòries

% Dos terços 60% 0%

Tipus de 
proves

1a prova A. Prova pràctica en
totes les
especialitats

B. Desenvolupament
del tema per
sorteig

- Menys de 25
temes     2 bolles

- De 25 a 49
temes    3 bolles

- Més de 50    4
bolles

A. Desenvolupament
d'un tema per sorteig

- Menyss de 25
temes    3 bolles

- De 25 a 49
temes     4 bolles

- Més de 50     5
bolles

B.1 Defensa d'una
unitat didàctica

elegida per l'aspirant

B.2 Resolució
d'un cas

pràctic        
(només en 
especialitats de 
caràcter aplicat, 
a determinar en 
cada CCAA)

A. Programació
didàctica

B. Unitat Didàctica

2ª Prova

Fase de concurs

% Un terç 40% 100%

MÀXIM 10 PUNTS

Experiència docent: 
màxim 5 punts
(Annex I del 
RD 276/2007)

Formació acadèmica: 
màxim 5 punts
(Annex I del 
 RD 276/2007)

Altres mèrits: 
màxim 2 punts
(Annex I del 
RD 276/2007)

MÀXIM 10 PUNTS

Experiència docent: 
màxim 7 punts 
màxim 10 anys

- 0,700 punts per cada
any en l'especialitat en
centres públics
- 0,350 punts per cada
any en altres especialitats
del mateix cos en centres
públics
- 0,125 punts per cada any
en diferents cossos en
centres públics
- 0,100 punts per cada
any en el mateix nivell del
cos en altres centres

Formació acadèmica: 
màxim 2 punts
(Annex I del 
RD 276/2007)

Altres mèrits: 
màxim 1 punt
- 0,75 punts per superar
la fase d'oposició en la
mateixa especialitat en
processos celebrats des
de 2012
- 1 punt per formació
permanent
(segons subapartat 2.5 de 

l'annex IV del RD 276/2007)

MÀXIM 15 PUNTS

Experiència docent: 
màxim 7 punts 
màxim 10 anys

- 0,700 punts per cada
any en l'especialitat en
centres públics
- 0,350 punts per cada
any en altres especialitats
del mateix cos en centres
públics
- 0,125 punts per cada any
en diferents cossos en
centres públics
- 0,100 punts per cada
any en el mateix nivell del
cos en altres centres

Formació acadèmica: 
màxim 3 punts
(Annex I del 
RD 276/2007)

Altres mèrits: 
màxim 5 punts
- 2,5 punts per cada
aprovat en oposició de la
mateixa especialitat en
convocatòries des de 2012
- 2 punts per formació
permanent
(segons subapartat 2.5 de 

l'annex IV del RD 276/2007)

SENSE PLACES NO HI HA PLAÇA SENSE CCOO NO HI HA PLAÇA 
PLACES!!

Fase d'oposició

Des de CCOO considerem completament inadequat que s'hagi eliminat en el text final del nou RD 
d'ingrés la part que assegurava que totes les places per concurs oposició, reposició i estabilització, 
fins a 2024 es convocarien pel mateix procediment.

És incomprensible que es vulguin usar tres vies diferents en les convocatòries (dos concursos-oposi-
ció diferents un pel RD 276 ordinari un altre per la transitòria quarta i el concurs de mèrits) en lloc de 
dos (un sol concurs oposició i el concurs de mèrits) com estava previst.

Aquest canvi s'ha realitzat sorprenentment i a ultimíssima hora. No s'ha plantejat en cap moment en 
les negociacions ni en cap pas anterior de la tramitació de la norma. Pot generar greus problemes 
en la gestió dels processos i posar en risc l'objectiu ineludible de baixar la temporalitat docent per 
sota del 8% en 2024.

Des de CCOO exigim al Ministeri d'Educació que convoqui urgentment la taula sectorial docent per a 
tractar les implicacions de les modificaciones introduïdes a última hora. El sindicat farà una anàlisi 
jurídica detallada de la situació i actuarem per totes les vies al nostre abast per a evitar el desori que 
es pot produir i perquè totes les places per concurs oposició es convoquin pel mateix procediment 
de la transitòria quarta.

Tengas la 

tinguis 
l'experiència
que tinguis




