ANNEX 3
Barem dels mèrits al·legats
Documentació justificativa
1. Experiència professional

Fins a 2
punts

(No cal presentar cap justificant dels
apartats dels quals hi ha constància a
l’expedient personal que es pot
consultar al Portal del Personal)

1.1 Per cada any complet
0,25 punts
d’experiència docent directa
(màxim 2 No és necessari aportar cap document.
(que superi els cinc exigits
punts)
com a requisit) com a
funcionari de carrera:
Documentació justificativa
2. Formació

2.1 Per l’assistència a
activitats de formació
permanent del professorat
reconegudes per la
Conselleria d’Educació i
Universitat relacionades
directament en
l’ensenyament de les
matemàtiques. Per cada 10
hores completes:

Fins a 4
punts

0,05 punts
No és necessari aportar cap document.
(màxim 2
Només es comptabilitzaran aquelles
punts)
activitats amb dret a certificació que
estiguin a l’expedient personal que es
pot consultar al Portal del Personal en el
moment de la finalització de la
presentació de sol·licituds.

2.2 Titulacions universitàries: Màxim 2
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(No cal presentar cap justificant dels
apartats dels quals hi ha constància a
l’expedient personal que es pot
consultar al Portal del Personal)

Fotocòpia compulsada del títol o

punts
- Títol de doctor

1 punt

- Títol de Màster
0,75 punts certificació de l'abonament dels drets

-Títol de grau, segon cicle
universitari, llicenciatura,
arquitectura o enginyeria

0,75 punts

-Titulació acadèmica de
diplomatura universitària,
arquitectura tècnica,
enginyeria tècnica o
equivalent.

0,50 punts

d'expedició d'acord amb el previst en
l'O.M. de 8 de juliol de 1988 (BOE núm.
167, de 13 de juliol).

En el cas d’estudis corresponents a
primers cicles, certificat acadèmic que
acrediti que s’han superat.
No es valoraran les titulacions que s’han
exigit com a requisit per a l’accés a la
plaça de funcionari docent.

-Títol d’especialista
universitari

0,30 punts

-Títol d’expert universitari

0,20 punts

No es valoraran les titulacions
obtingudes mitjançant la convalidació
del 50% o més de les matèries que
donen dret a l’obtenció del títol.

- A cada títol universitari valorat en
aquest apartat que estigui relacionat
amb les matemàtiques se li sumarà 1
punt.
3. Publicacions
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Fins a

Les publicacions podran acreditar-se

2

0,50
punts

3.1 Per cada publicació amb
ISBN o ISSN

amb l’original o fotocòpia completa
corresponent, amb la compulsa com a
mínim de les pàgines acreditatives de
l’autoria, el dipòsit legal i de l’ISBN o en
el seu cas de l’ISSN.

0,10 punts
Les publicacions que estant obligades a
consignar l’ISBN o l’ISSN, manquin del
mateix, no seran valorades. En el cas de
més d’un autor, la distribució dels punts
es realitzarà en proporció al nombre
dels mateixos.

Podeu descarregar aquesta informació des de la pàgina http://dgice.caib.es.
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