ANNEX I
Relació dels participants admesos al concurs general de trasllats, amb la puntuació que els correspon per cada un dels apartats i subapartats
del barem
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La puntuació atorgada als apartats i subapartats no excedeix la puntuació màxima establerta al barem de la convocatòria
Cos :

0511

CATEDRATICS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat : 006 MATEMÀTIQUES
Llinatges i nom

DNI

BONNIN FORTEZA JOSEP

*****9280

Total

Modalitat

119,7666

A

Resulta
Centre

Cos Esp Vern Itin

Perfil lingüístic

07003882 IES JOAN ALCOVER

0511 006

CA --> Apartat 6.7 = 0

1

0

Sup. DPC

Sup. DPL

Localitat

Any convocatòria

Punts oposició

1979

PUNTUACIONS DEL BAREM
TOTAL APT.

1
2
3
4
5
6

103,1666
5,0000
0,0000
5,0000
6,0000
0,6000

1.1 27,0000
3.1
4.1
5.1
6.1

1.1.1 27,0000 1.1.2

0,0000 3.1.1
0,0000
6,0000
0,0000

0,0000 3.1.2

0,0000 1.1.3 0,0000

1.2 76,1666

0,0000 3.1.3 0,0000 3.1.4 0,0000

3.2
4.2
5.2
6.2

1.2.1 76,1666 1.2.2

0,0000 3.2.1
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000 3.2.2

0,0000 1.2.3

0,0000

0,0000 3.2.3

0,0000

3.3
4.3
5.3
6.3

0,0000
5,0000
0,0000
0,0000 6.4

0,0000 6.5

0,5000 6.6

0,1000

Nota: La puntuació pel apartat 6.7 només es fa efectiva si el participant obté destinació en la comunitat o comunitats que valoren aquest mèrit. Per tant el participant només ha de comprovar que té el perfil
lingüístic adequat per accedir a aquesta sobrepuntuació, i en la llista provisional d'adjudicacions si obté destinació aquest mèrit serà valorat. Els codis dels perfils lingüístics d'altres comunitats els podeu
trobar al final d'aquest annex.

Nota: La puntuació pel apartat 6.7 només es fa efectiva si el participant obté destinació en la comunitat o comunitats que valoren aquest mèrit. Per tant el participant només ha de
comprovar que té el perfil lingüístic adequat per accedir a aquesta sobrepuntuació, i en la llista provisional d'adjudicacions si obté destinació aquest mèrit serà valorat.

CODIS DE LA MODALITAT DE PARTICIPACIÓ

CODIS DE SUPÒSITS DE DRET PREFERENT
A LOCALITAT/ZONA

CODIS DE SUPÒSITS DE DRET PREFERENT A CENTRE

A Destinació definitiva

A Per supressió de la plaça o lloc

A

Per supressió o modificació de la plaça o lloc

B Excedència voluntària

B Per modificació de la plaça o lloc

B

Per desplaçament del centre per insuficiència d'horari

C Resolució ferme d'expedient disciplinari

C Per desplaçament del centre per insuficiència
d'horari

C

Per exercir un altre lloc en l'Administració Pública
amb pérdua de la plaça docent

D

Excedència voluntària per cura de familiars

E

Per cessament en l'adscripció en llocs docents a
l'exterior

F

En virtud de sentència o recurs administratiu

G

Per rehabilitació en el servei actiu després de
jubilació per incapacitat

D Compliment de sentència o resolució de recurs
E Supressió de la plaça obtinguda per destinació definitiva
F Reingrés amb destinació provisional
G Excedència forçosa
H Suspensió de funcions, una vegada complida la sanció
I

Causes anàlogues que hagin implicat la pèrdua del lloc de treball
definitiu

J Funcionari de carrera que no ha obtingut la seva primera destinació
definitiva
K Seleccionat a un procés selectiu (funcionari en pràctiques/exempte
de pràctiques), que encara no ha estat nomenat funcionari de carrera

PERFILS LINGÜÍSTICS D'ALTRES COMUNITATS
València:
1 - Certificat capacitació de valencià
2 - Mestre de Valencià
4 - Grau superior de coneixements de Valencià
5 - Grau superior de coneixements de Valencià + certificat de capacitació de valencià
Galícia:
1 - Celga 4
Catalunya:
1 - Català amb nivell de suficiència C1
A - Català amb nivell de suficiència C2
E - Català amb nivell de suficiència C2 + B2 de l'EOI

