
CONCURS DE MÈRITS PER A L'INGRÉS 
A FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT 



Com ens hi podem inscriure?

La sol·licitud es fa telemàticament, mitjançant una de les següents identificacions: 

Cl@ve Pin    DNIe idCAT idCAT Mòbil CertifIcat Digital FNMT

USUARIS GICAR (mateixes credencials d'ATRI/Portal de centres)

Dins del Formulari telemàtic, podràs fer la
sol·licitud de cada especialitat per ordre de

preferència. 

1 Formulari-Sol·licitud per a totes les especialitats 



Cos de professors d'ensenyament secundari: 69,95 €

Cos de professors tècnics de formació professional: 55,05 €

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: 69,95 €

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny: 69,95 €

Cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny: 55,05 €

Cos de mestres: 55,05 €

Quina taxa s'ha d'abonar?

El pagament dels drets de participació s'ha de fer amb targeta bancària, mitjançant transacció
electrònica a través del web: oposicionsdocents.gencat.cat o a través dels terminals ServiCaixa

La manca de pagament o l'abonament fora del termini establert a la carta de pagament determina
l'exclusió de l'aspirant. 

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents


Com ens comptaran els mèrits?
Es carreguen automàticament en el procés de sol·licitud-formulari les 
dades del registre informàtic (ATRI)

Les dades que no constin en el registre informàtic (ATRI) es poden
introduïr manualment a la sol·licitud-formulari adjuntant un fitxer amb el
justificant que acredita les dades introduïdes. 

Tots els mèrits s'hauran d'introduïr abans de tramitar el formulari. UN
COP TRAMITAT NO ES PODRÀ MODIFICAR. 
Un cop tramès el formulari es genera un autobarem provisional. 



Mateix nivell/etapa educativa: 0,10 p/any - 0,0083 p/mes

Mateixa especialitat i mateix cos: 0,7 p/any - 0,0587 p/mes 
Diferent especialitat i mateix cos: 0,35 p/any - 0,0292 p/mes 
Diferent especialitat i diferent cos: 0,125 p/any - 0,015 p/mes

Quin és el barem dels mèrits?
EXPERIÈNCIA - 7 PUNTS MÀX.

Centres 
públics

Altres
centres

Només compten els útims 10 anys? 

Els anys treballats a una altra administració local (Ajuntaments) compten igual?
NO, et comptaran els anys que et beneficiïn més per a cada especialitat i es barema automàticament. 

NO, et comptaran com a anys treballats a centres amb una altra titularitat (0,1 p/any-0,0083/mes)

*No hi perds res en presentar tot el que tinguis treballat, millor que no t'ho comptin que perdre dècimes per no haver-ho intentat. 



FORMACIÓ ACADÈMICA - 3 PUNTS MÀX.
Nota de l'expedient acadèmic:

Estudis de tercer cicle: Màster / Postgrau / Doctorats / Premis extraordinaris /Altres: 

Només serveixen els nivells avançats d'idiomes expedits per l'EOI?

Com puc aconseguir la nota del meu expedient acadèmic?

La llicenciatura i/o diplomatura de l'especialitat docent i/o el màster de professorat compten?

La nota mitja de l'expedient acadèmic surt al certificat acadèmic dels estudis cursats. En cas de no tenir-lo es pot demanar a
la universitat on es van cursar els estudis.

NO, han de ser títols equivalents a l'EOI que corresponguin a les titulacions de nivell C1 i C2 del Marc europeu comú de referència 

NO, ha de ser un màster, postgrau, diplomatura i/o llicenciatura d'estudis diferent als requerits per a l'accés a la funció docent de l'espe . 

- Màster / Postgrau: 1 punt                                                - Llicenciatura - Enginyeria: 1 punt
- Doctorat: 1 punt                                                                  -Titulació porfessional de música o dança: 0,5 punts
- Premi Extraordinari (doctorat): 0,5 punts                - Nivell avançat idoma: 0,5 punts
- Diplomatura: 1 punt                                                          - Tècnic/a superior arts plàstiques i disseny: 0,2 punts
- Primer cicle Llicenciatura o enginyeria: 1 punt       - Tècnic/a esportiva superior: 0,2000 punts

Expedient de 0 a 10:      Entre 6,01 - 7,50 --> 1 punt. Entre 7,51 - 10 --> 1,5 punts 

Expedient de 0 a 4:        Entre 1,51 - 2,25 --> 1 punt. Entre 2,26 -  4 --> 1,5 punts
 

 



Puc sumar crèdits/hores de cursos de menys de 3 crèdits (30 h)? 

Com puc justificar els cursos que he impartit?

Com puc justificar que tinc unes oposicions aprovades?

Han de ser oposicions aprovades de la mateixa especialitat a que s'opta?
Es barema automàticament en el moment de fer la sol·licitud, no és requerix cap justificant prèvi. 

SÍ, han de ser de la mateixa especialitat del cos al qual s'opta al concurs de mèrits

ALTRES MÈRITS - 5 PUNTS MÀX.

Formació permanent: 2 punts màx.

Oposicions aprovades (a partir del 2012): 2,5 punts / oposició

- Per cada 3 crèdits (30 h): 0,2 punts
- Per cada 10 crèdits (100 h): 0,5 punts

Comptaran un màxim de dos porcediments aprovats d'oposició abans del 2012.

*No hi perds res en presentar tot el que hagis cursat, ja els exclouran si no compleixen els requeriments .

Es podran acumular cursos, sempre que siguin NO inferiors a 2 crèdits (20h). 

Els cursos que apareixen a l'ATRI es baremen automàticament. Aquells cursos que no hi apareguin poden afegir-se amb
el justificant corresponent, sempre que estiguin reconeguts pel Departament



Valoració dels mèrits
La valoració provisional dels mèrits sortirà publicada a:

http://tauler.gencat.cat 

Les reclamacions pertinents es podran fer en un termini de
10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació. 

La valoració definitiva dels mèrits sortirà publicada a:
http://tauler.gencat.cat 
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Què passa si hi ha un empat?
El tribunal haurà de resoldre l'empat a partir dels següents criteris: 

Es comptarà qui té més punts en cadascun dels subapartats d'aquest nivell (formació
acadèmica), pel mateix ordre en què apareix en el barem.

Es comptarà qui té més punts d'experiència, començant pel temps treballat en mateix cos i
mateixa especialitat > mateix cos diferent especialitat > diferent cos i diferent
especialitat. Si cal desempatar es comptaran també els dies treballats. 

Es comptarà qui té més punts en cadascun dels subapartats d'aquest nivell (altres mèrits), pel
mateix ordre en què apareix en el barem.

 Experiència 

 Altres mèrits

 Formació acadèmica



Consulta tota la informació 

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-
actuacio/professors/oposicions/ingres-
acces-cossos-docents/concurs-merits/
 

https://dogc.gencat.cat/ca/docume
nt-del-dogc/?documentId=936853

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/concurs-merits/
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/concurs-merits/
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=936853


La CGT Ensenyament considerem insuficient, 
injust i pervers aquest concurs de mèrits

com a mesura per a estabilitzar el personal 
interí en abús de temporalitat. 

LLUITA I PARTICIPA!


