ACLARIMENTS DE LA VALORACIÓ DELS MÈRITS EN EL PROCEDIMENT D’ACCÉS
(3 i 4)
Els aspirants que han superat la fase d’oposició han de realitzar el tràmit telemàtic
del full de barem (base 7.4.1)
Aquest tràmit s’habilita durant 2 dies naturals des de la publicació de la llista
d’aspirants que han superat la fase d’oposició, a la pàgina web de la Direcció
General de Personal Docent (oposicions 2020).
S’ha d’accedir a aquest tràmit amb:
-

L’usuari i la contrasenya del Portal de Personal.

-

Certificat digital o @Clave.

Si l’aspirant està d’acord amb tots els mèrits el Full de barem s’envia
telemàticament i no ha de presentar cap document. La baremació es farà
automàticament.
Si l’aspirant no està d’acord amb la puntuació ho ha de fer constar i presentar la
documentació justificativa corresponent i la declaració jurada davant el tribunal
en el termini que el tribunal determini (en tot cas no ha de ser superior a 24 hores
des de la finalització del termini per realitzar el tràmit telemàtic).
El tribunal ha de:
- Comprovar que presenta realment els documents que indica i així ho ha de fer
constar a la declaració jurada.
- Compulsar les fotocòpies dels documents presentats (una vegada que els hagin
comprovat amb el document original).
Si l’aspirant no realitza el tràmit telemàtic la puntuació de la fase de concurs serà
la que figuri al full de barem del tràmit telemàtic i no pot al·legar ni acreditar cap
nou mèrit.
CRITERIS COMUNS DE VALORACIÓ
Només es puntuen els mèrits perfeccionats (acabats i certificats) abans de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds (fins 16 de març de 2020
inclòs).
Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d’un apartat o subapartat.

No es valora en cap cas la titulació al·legada per a l’accés al cos ni les titulacions
que hagin estat necessàries per l’obtenció del títol al·legat al cos.
1. 1 Antiguitat
En el cas d’aspirants d’accés 3 només es compta l’antiguitat com a funcionari de
carrera que superi els sis anys.
1.2 Exercici de funcions específiques
No es poden puntuar els càrrecs del curs acadèmic 2019-2020 i el vigent perquè a
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds aquests cursos
acadèmics no han finalitzat.
3. Mèrits acadèmics
L’assistent de tramitació permet modificar la titulació al·legada per l'ingrés al cos
amb la finalitat de triar la més beneficiosa a efectes de barem. En aquest cas es
considerarà que el títol al·legat per a l’ingrés o accés al cos és el que s’ha
consignat en el full de barem a tots els efectes i l’aplicació informàtica procedirà a
modificar-lo automàticament.
Important: el títol al·legat consignat inicialment en la sol·licitud de participació, o
el modificat en aquest tràmit, és el que s’utilitza per la valoració de mèrits en tots
els procediments de provisió de places pels funcionaris de carrera, i no es pot
modificar en cap cas.
3.1.1 Postgrau, doctorat i premis extraordinaris
3.1.1.1 Només es valora un títol d’estudis avançats, de suficiència investigadora i/o
un títol de Màster universitari oficial.
Els màsters no oficials (títols propis d’Universitat) no es valoren per aquest
apartat, sinó per l’apartat 2.1.1.
En cap cas no es valora per aquest apartat el títol oficial de màster universitari
que habilita per l’exercici de la professió regulada de professor o equivalent
(anterior CAP).
3.1.1.2 Només es valora un títol de Doctor i un premi extraordinari del títol de
Doctor. Si l’aspirant ha obtingut puntuació per aquest apartat, no es pot valorar el
títol d’estudis avançats o suficiència investigadora per l’apartat 3.1.1.2
3.1.3 .Altres titulacions.
No es valoren en cap cas les titulacions que hagin estat necessàries per l’obtenció
del títol al·legat per l’accés cos.
No es valoren en cap cas les titulacions que hagin estat necessàries per l’obtenció
del títol al·legat al cos, ni les que són requisit per accedir al cos corresponent.

En el cas de les titulacions dels apartats 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3 i 3.1.3.4 s’ha de
presentar l’expedient acadèmic del títol al·legat per l’ingrés, tots els títols que han
estat necessaris per l’obtenció del títol al·legat per l’ingrés (batxiller, tècnic
superior) i els títols al·legats com a mèrit.
3.1.5 Coneixements d’idiomes estrangers
Només es valora un títol per idioma. Si s’acrediten diferents títols del mateix
idioma, només s’obté puntuació per el del nivell superior.
Només es valoren els certificats admesos per ACLES.
3.2 Publicacions de caràcter científic i tècnic o pedagògic
Només es valoren els exemplars publicats per una empresa editorial o organisme
de reconegut prestigi. No es valoren les autoedicions, les edicions d’associacions
(de pares, de veïnats, etc), centres docents, agrupacions, etc. A aquests efectes es
considera que és una autoedició quan l’autor hagi pagat a l’editorial per publicar
l’obra.
a) No es valoren les publicacions que siguin programacions, temaris d’oposicions,
unitats didàctiques, experiències de classe, recopilacions d’exercicis o tasques
per a l’alumnat,

treballs d’assignatures de carrera, legislació, estudis

descriptius i enumeratius,

articles en premsa diària, pròlegs ni articles

d’opinió.
b) Tampoc no es valoren les publicacions del personal que presta serveis en
l’administració educativa, en llibres o revistes editats pels òrgans on presten els
seus serveis.
c) No es valora com a publicació les tesis doctorals ni els treballs de fi de màster o
grau, ja que l’elaboració d’aquests és un requisit per obtenir els títols.

LLIBRES
Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes del currículum o amb
l’organització escolar.
Aquelles publicacions que, estant obligades a consignar l’ISBN en virtut del que es disposa pel Decret 2984/1972, de 2 de novembre, i Reial decret
2063/2008 de 12 de desembre o, si escau, ISSN o ISMN, no ho tenen, no són valorades, així com aquelles en les quals l’autor és l’editor de les
mateixes.
LLIBRES

Autors
1

2

3

4

5

>5

1a
1b
1c
1d

Llibre (fins a 50 pàg.)
Llibre (51 a 100 pàg.)
Llibre (101 a 150 pàg.)
Llibre ( més de 150 pàg.)

0,2000
0,4000
0,6000
1,0000

0,1000
0,2000
0,3000
0,5000

0,0800
0,1600
0,2400
0,4000

0,0600
0,1200
0,1800
0,3000

0,0400
0,0800
0,1200
0,2000

0,0200
0,0400
0,0600
0,1000

1e
1f
1g

Capítol en llibre de varis autors (fins a 10 pàg.)
Capítol en llibre de varis autors (11 a 50 pàg.)
Capítol en llibre de varies autors (més de 50 pàg.)

0,0500
0,1000
0,2000

0,0250
0,0500
0,1000

0,0200
0,0400
0,0800

0,0150
0,0300
0,0600

0,0100
0,0200
0,0400

0,0050
0,0100
0,0200

1h
1i
1j
1k

Traducció de llibre (fins a 50 pàg.)
Traducció de llibre (51 a 100 pàg.)
Traducció de llibre (101 a 150 pàg.)
Traducció de llibre ( més de 150 pàg.)

0,1000
0,2000
0,3000
0,5000

0,0500
0,1000
0,1500
0,2500

0,0400
0,0800
0,1200
0,2000

0,0300
0,0600
0,0900
0,1500

0,0200
0,0400
0,0600
0,1000

0,0100
0,0200
0,0300
0,0500

1l

Il·lustracions (1 a 2)

0,0500

0,0250

0,0200

0,0150

0,0100

0,0050

1m

Il·lustracions (3 a 10)

0,1000

0,0500

0,0400

0,0300

0,0200

0,0100

1n

Il·lustracions (més de 10)

0,2000

0,1000

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA:



Els exemplars corresponents
Certificació de l’editorial/
Administracions públiques i

Títol del llibre
Autor/s ≠ editor

Data primera edició
Nombre d’exemplars

universitats on consti:

ISBN

La difusió dels mateixos en llibreries comercials.
Els llibres editats per administracions públiques i universitats (públiques -

(certificació original o fotocòpia
compulsada, no es valoren certificats
enviats per correu electrònic)

Dipòsit legal

privades) que no s’han difós en llibreries comercials, a més de les dades
anteriors, han de constar els centres de difusió (centres educatius, centres de
professors, institucions culturals, etc.)

DOCUMENTS EN FORMAT ELECTRÒNIC,
Per ser valorats es presentarà un informe en
el qual, l’organisme emissor, certifica:
AMB ISBN : mateixos criteris que llibres

Títol de la
publicació
Autor/s

Base de dades bibliogràfica en què apareix la publicació.
Data de la publicació (any)

URL

REVISTES
Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes del
currículum o amb l’organització escolar.
Aquelles publicacions que, estant obligades a consignar l’ISBN en virtut del que es disposa pel Decret 2984/1972, de 2 de novembre, i
Reial decret 2063/2008 de 12 de desembre o, si escau, ISSN o ISMN, no ho tenen, no són valorades, així com aquelles en les quals
l’autor és l’editor de les mateixes.
Autors

REVISTES

1

2

3 o més

2a

Articles (1 a 2 pàg.)

0,0500

0,0300

0,0100

2b

Articles (3 a 10 pàg.)

0,1000

0,0500

0,0200

2c

Articles (més de 10 pàg.)

0,2000

0,1000

0,0500

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA:


Els exemplars corresponents



Certificació en la qual consti

Títol de la
publicació
Autor/s ≠ editor
ISSN o ISMN
Dipòsit legal

Nombre d’exemplars
Data d’edició
Llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment
constituïda, a la que pertany la revista.
Les revistes editades per administracions públiques i universitats
(públiques-privades) que no s’han difós en establiments comercials, a

més de les dades anteriors, han de constar els centres de difusió (centres
educatius, centres de professors, institucions culturals, etc.)
DOCUMENTS EN FORMAT ELECTRÒNIC,
Per ser valorats es presentarà un

Títol de la

informe en el qual, l’organisme

publicació

emissor, certifica:

Autor/s

AMB ISSN: mateixos criteris que
revistes

Palma, 29 de juny de 2021
Comissió de Valoració de la Fase de Concurs

Base de dades bibliogràfica en què apareix la publicació.
Data de la publicació (any)

(URL)

