CONVOCADES
LES OPOSICIONS

Desembre 17
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DOGC nº 7507 - 29.11.2017 /Real Decreto RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre

Després de moltes setmanes d’incertesa sobre la convocatòria o no de
places d’accés a la funció pública, de les dates de realització (finalment a l’abril) i
amb una forta retallada en les especialitats sobre el nombre de vacants
necessàries per reduir l’alt percentatge d’interinitat en les plantilles, us informem
de manera resumida dels aspectes més importants d’aquesta convocatòria.

Sol·licituds i termini de presentació

S’ha de formalitzar la sol·licitud telemàticament a través de la
web del Departament d’Ensenyament (per aquest mitjà, s’aplica un
descompte en les taxes). Es pot fer també en paper (però sense
descompte en les taxes).
· El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 20 de
desembre, ambdós inclosos.
· Llista provisional d'admesos i exclosos: gener de 201 8. Hi ha
1 0 dies hàbils per reclamar.
· Llista definitiva d'admesos i exclosos: març de 201 8.
· Els funcionaris de carrera que participin pel procediment d’accés
a un cos de grup superior podran declarar participar sense consumir
plaça a la sol·licitud i continuar en la plaça definitiva ocupada.

Inici i desenvolupament de les proves
· Mitjans d'abril de 201 8: s’inicia prèviament amb la prova de coneixements de les dues
llengües oficials a Catalunya.
· L’endemà al matí: acte de presentació davant els tribunals i a continuació s'iniciarà la
fase d'oposició. Lliurament d’un exemplar de la programació al tribunal.
· Un cop començat el procés selectiu, el tribunal farà públics els anuncis (citació dels
opositors, etc.) en el local on s'estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina
d'Internet del Departament d'Educació. L’ordre d’actuació dels aspirants s’iniciarà amb aquells
que el seu primer cognom comenci per la lletra “V” .
· Les proves corresponents a les especialitats d'idiomes moderns (professors
d’ensenyament secundari i professors d'escoles oficials d'idiomes) s'hauran de realitzar en
l'idioma corresponent.
· Un cop publicada pel tribunal la nota global de la fase d’oposició, s’obrirà un termini de
dos dies hàbils per a la presentació de reclamacions.

· La fase d’oposició consta de dues proves, i la qualificació corresponent a aquesta
fase serà la mitjana aritmètica de les dues, sempre que aquestes hagin estat superades (mínim
5 punts). Les dues proves són eliminatòries i la seva superació permet a l'aspirant passar a
la fase de concurs de mèrits.
· Per tal d'obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en dos terços la
puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de
concurs.
· La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues
fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.
· Finalització del procediment selectiu: primera quinzena de juny de 201 8.
Mínim 5 punts

Fase d’oposició
Primera prova eliminatòria (mínim 5)
Coneixement de l’especialitat
Part A) prova pràctica

Per permetre comprovar que els aspirants tenen la formació
científica i el domini de les habilitats instrumentals o
tècniques corresponents a l'especialitat a que s'opta, així
com la capacitat per a construir les adequades situacions
d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de les
competències per part dels alumnes.

(4 hores)

Part B) Desenvolupament per escrit d’un tema

(2 hores)

Triat per l’aspirant d’entre els extrets pel tribunal: 2 d’un
temari de 25; 3 de fins a 51 temes; 4 d’un temari de fins a 75.
Tant en la part A) com en la B) de la primera prova els
exercicis han de ser llegits pels propis tribunals

Puntua de 0
a 10
Part A) 70%

Part B) 30%
Mínim 2.5
punts a cada
part

Segona prova eliminatòria (mínim 5)

Els aspirants han de lliurar l'esmentada programació al
tribunal en l'acte de presentació. Posteriorment, aquesta
programació s'ha de presentar i defensar davant del tribunal
en el moment en què l'aspirant sigui convocat a aquest
efecte.

Part A) Presentació d’una programació didàctica

Referent al currículum d’una àrea, etapa o mòdul de
l’especialitat, com a mínim d’un curs. Es pot tenir còpia de
programació presentada i guió d’un full.

Defensa oral.

Ha d'incloure la planificació del currículum d'un àmbit, àrea,
matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura
relacionada amb l'especialitat per a la qual es participa, en la
qual s'han d'especificar, almenys, els objectius, les
competències, les capacitats o els resultats d'aprenentatge
que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació,
la metodologia, la distribució temporal i l'agrupament
d'alumnes, així com les mesures i suports addicionals o
intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció a la
diversitat.
La programació correspondrà a un curs escolar d’un dels
nivells o etapes educatives en els quals el professorat de
l’especialitat tingui atribuïda la competència docent.

Puntua de 0
a 10
A) (20’ per a la
defensa oral).

Part B) Elaboració i defensa oral d’una unitat
didàctica.

Escollida d’entre 3 a l’atzar de la pròpia programació o del
temari oficial de l’especialitat.
Per la preparació i l’exposició es pot tenir guió i material
auxiliar. però sense possibilitat de connexió amb l'exterior.

A) Disposa d’1 h Puntua de 0
per preparar
a 10
l’exposició
B) (20’ per a
l’exposició i 5’
per al debat).

Aquesta segona prova es valora globalment de 0 a 1 0 punts. Per a la seva superació els aspirants han
d'obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.

Fase d’oposició en el procediment selectiu d’accés a un cos de grup superior
Una prova que consistirà en l’exposició oral d’un tema de l’especialitat a què 2 hores per preparar
s’accedeix, triat per l’aspirant d’entre vuit escollits a l’atzar pel tribunal, dels el tema. 45’ per
corresponents al temari de l’especialitat.
l’exposició.

Fase de concurs - Annex 3

Un cop superada la fase d’oposició.
Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició han d'al·legar en sessió pública, comunicada amb
vint-i-quatre hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb el
procediment pel qual participen i segons els barems dels annexos 3 i 4 d'aquesta Resolució.

1 . Experiència docent prèvia (màxim 5 punts)

1 .1 . Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en
centres públics, 1 punt.
1 .2. Per cada any d'experiència docent en especialitats de cossos diferents al qual opta
l'aspirant, en centres públics, 0,5 punts.
1 .3. Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa
que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,5 punts.
1 .4. Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa
que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,2500 punts.
Per cada mes se sumen les puntuacions següents:
subapartat 1 .1 : 0,0833 punts,
subapartat 1 .2: 0,041 6 punts,
subapartat 1 .3: 0,041 6 punts,
subapartat 1 .4: 0,0208 punts.

2. Formació acadèmica (màxim 5,0 punts)

2.1 . Expedient acadèmic en el títol al·legat (màxim 1 ,5 punts).
De 6,01 fins a 7,50 punts: 1 ,0 punt.
De 7,51 fins a 1 0 punts: 1 ,5 punts.
2.2. Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.
2.2.1 . Certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats, títol de Màster que no sigui
requisit: 1 ,0 punt.
2.2.2. Títol de doctor: 1 ,0 punt.
2.2.3. Premi extraordinari en el doctorat: 0,5 punts.
2.3. Altres titulacions universitàries:
2.3.1 . Titulacions universitàries de primer cicle: 1 punt.
2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle: 1 punt.
2.4. Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial.
2.4.1 . Cada titulació professional de música o dansa: 0,5 punts.
2.4.2. Nivell avançat EOI: 0,5 punts.
2.4.3. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2 punts.
2.4.4. Per cada títol de TSFP o equivalent: 0,2 punts.
2.4.5. Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2 punts.

3. Altres mèrits (màxim 2,0 punts)

3.1 . Formació permanent. No inferior a 20 h acumulables.
3.1 .1 . No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,1 punts.
3.1 .2 No inferior a 1 0 crèdits (1 00 hores): 0,2500 punts.

3.2. Per activitats de formació permanent impartida, ja sigui com a ponent, professor,
formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans
competents de les administracions educatives, així com per les universitats. Per cada bloc de
20 hores impartides: 0,1 punts.
3.3. Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències
lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència, 0,2 punts. Nivell D de Català.
3.4. Domini de llengües estrangeres.
3.4.1 . Per cada Nivell C1 MECR: 0,75 punts.
3.4.2 Per cada Nivell C2 MECR: 1 punt.
3.5. Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició
del procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta, d'una
convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents corresponents al
procediment selectiu a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'Educació, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per
obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la
deumil·lèsima. Puntuació entre 6 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,1 0. Puntuació entre
7,5 i 1 0: es multiplica pel coeficient 0,1 5.

Fase de Pràctiques
Annex 1 . Temaris ( apartat 6.7.3)
Annex 3. Barem per al procediment d’ingrés lliure. Únicament seran valorats els mèrits

perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Annex 4. Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d’accés a un cos de grau
superior i en el procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació
Annex 5. Criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la
preparació i exposició oral de la unitat didàctica.

Annex 6. Normativa d’ordenació curricular.
Annex 7. Especificacions, pautes i criteris per a la realització de l’exercici de caràcter pràctic.
Annex 8. Model de declaració jurada o promesa
Annex 9. Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD).
Annex 1 0. Titulacions equivalents a efectes de docència.
Annex 11 : Àrees territorials

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.
La CGT Proposa...

Accés directe al treball per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits
tindria en compte:

· La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
· L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques
· L’experiència docent.
· L’exposició d’una unitat didàctica i la defensa d’una programació.
Actuals interins o substituts:
· Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 1 8 mesos de
serveis.

Per millorar les teves condicions de treball... la CGT reivindica:
· Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
· Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans, i també els caps de
setmana quan el nomenament finalitzi en divendres.
· El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la
Funció Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
· Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la
Funció Pública i prorrogable.
· Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.

