ANNEX 2
Barem de valoració de mèrits per formar part de la borsa de professors de l’IEB i
documentació acreditativa que s’ha de presentar
No es poden valorar com a mèrits els títols o certificats que serveixin per acreditar un requisit. D’altra
banda, un mateix mèrit no es pot valorar en més d’un apartat o subapartat.
Mèrits
Punts
Documentació acreditativa
Formació acadèmica i activitats de formació: màxim 40 punts
Títol de doctor amb una tesi sobre
6,000
Si s’ha d’acreditar la possessió del
ensenyament de llengües o didàctica en
certificat d’aptitud pedagògica (CAP), del
general o relacionada amb la lingüística, la
certificat de qualificació pedagògica (CQP)
llengua catalana o la literatura
o del títol professional d’especialització
didàctica (TED), s’ha de presentar una
Màsters o postgraus sobre ensenyament
fotocòpia del certificat corresponent.
de llengües o didàctica en general o
relacionats amb la lingüística, la llengua
Pel que fa a la resta de titulacions
catalana o la literatura diferents del
d’aquest apartat, cal presentar un dels
presentat com a requisit
La càrrega lectiva ha de ser, com a mínim, de 60
documents següents:
crèdits ECTS

Màster Universitari en Formació del
Professorat (MFPR) o certificat d’aptitud
pedagògica (CAP) o certificat de
qualificació pedagògica (CQP) o títol
professional d’especialització didàctica
(TED)
Titulacions universitàries de segon cicle
(llicenciatura) o de grau diferents de la
presentada com a requisit i relacionades
amb la didàctica, la lingüística, la llengua
catalana o la literatura
Certificat de llenguatge administratiu

5,000

2,000

a) Una fotocòpia del títol.
b) Una fotocòpia del resguard que

acrediti que s’ha obtingut el títol i que
s’han pagat les taxes acadèmiques.
c) Una fotocòpia del certificat acadèmic
oficial que acrediti que s’han superat
tots els requisits necessaris per obtenir
el títol i que s’han pagat les taxes
acadèmiques. No s’admet com a
document justificatiu un simple
extracte acadèmic.
Una fotocòpia del certificat.

Emès per la conselleria competent en matèria
de política lingüística o reconegut com a
equivalent per la normativa autonòmica vigent

Per cada hora de formació rebuda
relacionada amb la lingüística, la llengua
catalana o la didàctica
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0,020

Una fotocòpia del certificat en què consti
el nombre d’hores o de crèdits cursats.
No és necessari presentar cap document
acreditatiu de l’assistència a cursos

organitzats per l’IEB (o, anteriorment,
Cofuc). Aquesta formació es valora d’ofici.
Si el certificat indica crèdits, es valora a raó de
25 hores per cada crèdit ECTS i 10 hores per
cada crèdit CFC o LRU. Si no s’indica el tipus de
crèdit, s’entén que són crèdits de l’anterior
ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant,
es valoren a raó de 10 hores per crèdit. Si en el
certificat hi ha discrepància entre les hores i
els crèdits, prevalen les hores.

Experiència professional: màxim 50 punts
Per cada hora d’impartició de
cursos/tallers de català a adults
(nivells A1, A2, B1, B2, C1, C2 o LA
o equivalents)
Per cada hora d’impartició de
0,050
cursos/tallers de català a
nouvinguts o a joves

Impartició en estudis universitaris
de matèries relacionades amb
l’ensenyament de llengües o
didàctica en general o
relacionades amb la lingüística o
la llengua catalana
Ensenyament de català a educació
secundària, CEPA o escoles oficials
d’idiomes

6,500 per any
0,542 per mes
0,018 per dia

No és necessari presentar cap document
si els cursos o tallers els ha organitzats
l’IEB (o, anteriorment, Cofuc). Aquesta
experiència es valora d’ofici.

Una fotocòpia del certificat de la
universitat on s’ha treballat que
especifiqui les matèries impartides i el
temps que s’hi ha treballat.

El full de serveis que especifiqui els anys,
mesos i dies treballats per cossos i
especialitats.

Ensenyament de català com a
assessor a centres o punts
d’autoaprenentatge
Assessorament lingüístic en català
(sector públic o privat)

Una fotocòpia del certificat de l’organisme
o empresa on s’ha treballat que
especifiqui el nivell i les hores que s’han
impartit.

4,500 per any
0,375 per mes
0,012 per dia

El full de serveis que especifiqui els anys,
mesos i dies treballats per cossos i
especialitats, o una fotocòpia del certificat
de l’organisme o empresa on s’ha
treballat que especifiqui les funcions
duites a terme i el temps que s’hi ha
treballat. Si es vol acreditar experiència en
assessorament lingüístic en llenguatge
administratiu, el certificat acreditatiu ha
d’especificar aquesta experiència
concreta.
No és necessari presentar cap document
si s’ha treballat per a l’IEB (o,
anteriorment, Cofuc). Aquesta experiència
es valora d’ofici.
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Ensenyament de català a primària

1,250 per any
0,104 per mes
0,004 per dia

El full de serveis que especifiqui els anys,
mesos i dies treballats per cossos i
especialitats.

Per cada hora de docència
especialitzada relacionada amb
l’ensenyament de llengües o
didàctica en general o relacionada
amb la lingüística o la llengua
catalana
Tenir el carnet de monitor de
temps lliure

0,070

Una fotocòpia del certificat de l’organisme
o empresa on s’ha treballat que
especifiqui el nom i les hores dels cursos
que s’han impartit.

1,000

Una fotocòpia del carnet de monitor de
temps lliure.

Per cada hora de realització
d’activitats educatives que no
tenguin com a objectiu aprendre
català adreçades a nouvinguts

0,010

Una fotocòpia del certificat de l’organisme
o empresa on s’ha treballat que
especifiqui el nom i les hores de les
activitats que s’han duit a terme.

0,400 per
article o
comunicació

Una fotocòpia de la part de la publicació
que permeti identificar el títol i l’autoria, o
bé referències bibliogràfiques
identificatives de la publicació i de
l’autoria. En el cas de les comunicacions,
una fotocòpia del certificat de l’entitat
organitzadora que acrediti que s’ha fet la
comunicació.

Per cada hora de realització
d’activitats diverses que no
tenguin com a objectiu aprendre
català adreçades a joves
Altres: màxim 10 punts
Publicacions i comunicacions
relacionades amb l’ensenyament
de llengües o didàctica en general
o relacionades amb la lingüística o
la llengua catalana

0,800 per llibre
o altres
publicacions
equiparables
Si l’aspirant és
coautor, la
puntuació és la
resultant de
dividir la
puntuació
anterior entre
el nombre
d’autors

Puntuació total: fins a 100 punts
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