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c.

e.

f.

g.

h.

Destinataris de les dades personals: aquestes dades seran cedides al Ministeri d'Educació i Formació Professional per al
tractament informàtic i nomenament com a funcionaris de carrera i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la publicació.

4. Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat
del procediment i el temps que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de
la Llei orgànica 3/2018 i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Existència de decisions automatitzades: el tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes
de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació,
d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i,
fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix la Llei orgànica 3/2018) davant el responsable del
tractament esmentat amb anterioritat mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de
dades personals», previst en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ( ). Tambéhttp://www.caib.es
es pot presentar un escrit a la Direcció General de Personal Docent per una d'aquestes vies:

1. Per correu ordinari al domicili carrer del Ter, 16, 1r pis. CP 07009. Palma.
2. Per correu electrònic, a les adreces o , des del correusecundaria@dgpdocen.caib.es primaria@dgpdocen.caib.es
que proporciona la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.
3. Mitjançant una sol·licitud presentada a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació, Universitat i
Recerca, a les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca o a Eivissa i Formentera, o bé a qualsevol dels
llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació
de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Delegació de protecció de dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 de Palma). Adreça
electrònica de contacte: .protecciodades@dpd.caib.es

ANNEX 2
BAREM PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS EN EL PROCEDIMENT D'INGRÉS

Només es podran puntuar aquells mèrits que siguin assolits i degudament perfeccionats (inclosa l'experiència docent) abans de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

MÈRITS PUNTS DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

1. Experiència docent prèvia (màxim 7,0000 punts)

Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al1.1.
qual opta l'aspirant, en centres públics

0,7000

Full de serveis en el qual consti el cos, l'especialitat, la data
de presa de possessió i de cessament i el número de registre
personal o fotocòpia compulsada dels nomenaments i
cessaments on constin les dades anteriors.

Per cada mes d'experiència docent en especialitats del cos1.1.1.
al qual opta l'aspirant, en centres públics

0,0583

Per cada any d'experiència docent en especialitats de1.2.
diferents cossos al qual opta l'aspirant, en centres públics

0,3500

. Per cada mes d'experiència docent en especialitats de1.2.1
diferents cossos al qual opta l'aspirant, en centres públics

0,0292

Per cada any d'experiència docent en especialitats del1.3.
mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual
opta l'aspirant, en altres centres

0,1500 Certificació del secretari del centre amb el vist i plau del
director del centre on hi constin els anys i mesos treballats,
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MÈRITS PUNTS DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
el nivell o etapa educativa i l'especialitat impartida, fotocòpia
compulsada dels contractes i certificat original de la vida
laboral.

En cas que hi hagi discrepàncies entre la certificació
expedida per la direcció del centre i la vida laboral es tendran
en compte les dades que consten en la vida laboral.

Per cada mes d'experiència docent en especialitats del1.3.1.
mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual
opta l'aspirant, en altres centres

0,0125

Per cada any d'experiència docent en especialitats de1.4.
diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual
opta l'aspirant, en altres centres

0,1000

Per cada mes d'experiència docent en especialitats de1.4.1.
diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual
opta l'aspirant, en altres centres

0,0083

Als efectes d'aquest apartat , cada un dels quals només ha de ser valorat en un sol delsnomés es té en compte un màxim de deu anys
subapartats anteriors.
No es poden acumular les puntuacions corresponents a aquest apartat quan els serveis s'han prestat simultàniament en més d'un centre
docent o s'hagin impartit en un mateix centre diferents especialitats al mateix temps. Així mateix, un mateix mèrit no es pot valorar
simultàniament en més d'un apartat o subapartat.
S'entenen per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació,
integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives. No s'entenen com a centre públic els que
depenen dels ajuntaments, consells insulars i altres entitats de dret públic.
Els serveis docents prestats en corporacions locals que tenguin subscrit conveni amb l'Administració educativa o autoritzats per aquesta, per
a la prestació d'ensenyaments reglats es computen pels apartats 1.3 o 1.4, segons el nivell educatiu que han impartit i s'han de justificar en la
forma prevista en aquests apartats.
Els serveis prestats a l'estranger s'han d'acreditar mitjançant una certificació expedida pel Ministeri d'Educació i Formació Professional dels
respectius països o organismes públics competents, on ha de constar la duració real dels serveis, el caràcter de centre públic o privat,
l'especialitat i el nivell educatiu. Aquestes certificacions han d'estar traduïdes oficialment en una de les dues llengües oficials d'aquesta
comunitat per un traductor oficial, i han de contenir capçalera i segell de la Institució que ho certifica.
L'experiència docent realitzada com a professor visitant dins el programa de l'acció educativa a l'exterior del MEFP, o dins el programa
professors en seccions bilingües d'espanyol en centres educatius d'Europa central, oriental, Turquia i Xina del MEFP es computa si
s'acredita mitjançant certificat de l'òrgan competent on consti el tipus de centre, l'especialitat, el nivell educatiu impartit i la duració dels
serveis prestats.
Només es valora com a experiència docent en centres públics, els serveis impartits pels docents que integren alguns dels cossos docents
establerts per la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
No es valora l'experiència docent prestada en universitats públiques o privades, ni els serveis prestats com a educador o monitor, ni en
activitats realitzades als centres com a auxiliar de conversa, lector, etc.
Els serveis prestats en escoles infantils públiques o privades (primer cicle (0 a 3 anys)) només es valoren si s'han prestat com a mestre. En
cas de centres públics als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació en el nomenament de
funcionari interí hi ha de constar aquest fet. En el cas dels altres centres, al certificat del secretari del centre i en els contractes ha de constar
que s'ha contractat com a mestre i al hi ha de constar que el grup de cotització ( ) és el .certificat de la vida laboral GC 02

2. Formació acadèmica (màxim 5,0000 punts)
En el cas que es presentin títols que s'hagin obtingut a l'estranger s'haurà d'haver concedit la corresponent homologació per l'Estat espanyol,
de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment
per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers
d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació
superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat i el Reial decret 1837/2008, de 8 de
novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de
setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relativa al reconeixement de qualificacions
professionals, així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

2.1. Expedient acadèmic
Del títol al·legat per a l'ingrés al cos consignat a la sol·licitud de participació, sempre que el títol al·legat es correspongui amb el nivell de
titulació exigit amb caràcter general per a l'ingrés al cos.
En cap cas es valora l'expedient acadèmic de les titulacions declarades equivalents a efectes de docència per ingressar a la funció pública
docent.

2.1.1
Escala de 0 a 10
De 6,01 fins a 7,50 Certificat acadèmic original o fotocòpia compulsada

d'aquest, en el qual constin les puntuacions obtingudes en
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MÈRITS PUNTS DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
Escala de 0 a 4
De 1,500 fins a 2,250

1,0000 totes les assignatures i cursos exigits per l'obtenció del títol
al·legat i la nota mitjana d'aquest.

No s'admeten com a document justificatiu els simples
extractes acadèmics.2.1.2

Escala de 0 a 10
De 7,51 fins a 10

Escala de 0 a 4
De 2,251 fins a 4

1,5000

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en aquells casos en què a la certificació acadèmica no hi figurin les expressions
numèriques completes, s'hi apliquen les equivalències següents:
Aprovat: 5 punts
Bé: 6 punts
Notable: 7 punts
Excel·lent: 9 punts
Matrícula d'honor: 10 punts

En el cas que a l'expedient acadèmic es faci constar tant la qualificació literal com la numèrica es té només en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions que tinguin l'expressió literal de convalidat/da o d'apte/a seran equivalents a 5 punts.

Si a l'expedient acadèmic consta l'expressió «assignatura adaptada», cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació
obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En cap cas, per a l'obtenció de nota mitjana de l'expedient acadèmic, no es tenen en consideració les qualificacions corresponents a projectes
de final de carrera, tesines o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però s'hi presenti fotocòpia compulsada del títol o de la
certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13 de juliol) es
considera que l'aspirant ha obtingut la nota mitjana d'aprovat (5,000) i per tant en aquest apartat no es valora la nota de l'expedient acadèmic.

En el cas que el títol no s'hagi obtingut a l'Estat espanyol, per tenir en compte la nota mitjana de l'expedient s'ha de presentar un còpia
compulsada de l'equivalència, expedida pel Ministeri d'Educació i Formació Professional o per l'Agència Nacional d'Avaluació de la
Qualitat i Acreditació (ANECA), de la nota mitjana dels estudis fets a un altre estat membre de la Unió Europea o a l'estranger.

2.2. Postgrau, doctorat i premis extraordinaris

Pel certificat-diploma acreditatiu d'Estudis avançats2.2.1.
(Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), el títol oficial de Màster
universitari (Reial decret 56/2005, de 21 de gener i Reial decret
1393/2007, de 29 d'octubre), suficiència investigadora o
qualsevol altre títol equivalent, sempre que no sigui requisit per
a l'ingrés a la funció pública docent.

1,0000

Fotocòpia compulsada de la certificació o títol corresponent
o, en tot cas, del certificat supletori de la titulació expedit
d'acord amb el previst, en el seu cas, a l'Ordre de 8 de juliol
de 1988 (BOE de dia 13) o a l'Ordre de 13 d'agost de 2007
(BOE de dia 21), o en el Reial decret 1002/2010, de 5
d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials (BOE
de dia 6 d'agost).

No es valoren per aquest apartat els cursos de Postgrau, d'Especialització, d'Expert universitari ni els títols propis de les Universitats, encara
que poden ser valorats dins l'apartat 3 si es compleixen els requisits establerts a l'esmentat apartat.
El certificat-diploma acreditatiu d'Estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril) i el títol de suficiència investigadora només es
valora quan no s'ha al·legat i valorat la possessió del títol de doctor.
No es valora per aquest apartat en cap cas el títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de la professió regulada de
professor o equivalent.

Per posseir el títol de doctor2.2.2. 1,0000
Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la
certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

Per haver obtingut el premi extraordinari en el doctorat.2.2.3. 0,5000
Certificació acreditativa corresponent o fotocòpia
compulsada.
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MÈRITS PUNTS DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

2.3. Altres titulacions universitàries
Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisits per l'ingrés al cos.

. Titulacions de primer cicle. Per cada títol de diplomat,2.3 1.
enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats
legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer
cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.
En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents grup A2,
no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o
estudis d'aquesta naturalesa que presenti l'aspirant.
En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents grup A1,
no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis
d'aquesta naturalesa que hagin estat necessaris superar per
obtenir el primer títol de grau, llicenciat, enginyer o arquitecte
que presenti l'aspirant.

1,0000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o del títol
al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els títols que
s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació
d'abonament dels drets d'expedició d'aquests. En el cas
d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la qual
s'acrediti la superació dels mateixos.

Titulacions universitàries de segon cicle. Pels estudis2.3.2.
corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i
enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.
En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents grup A1,
no es valoren per aquest apartat, en cap cas, els estudis que
hagin estat necessaris superar (primer cicle, segon cicle,
o ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer
títol de grau, llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti
l'aspirant.

1,0000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o del títol
al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els títols que
s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació
d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

Titulacions universitàries oficials de grau.2.3.3.
No es valoren per aquest apartat, en cap cas, els títols de grau
que hagin estat necessaris superar per a l'obtenció del títol
al·legat per l'ingrés.

1,0000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o del títol
al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els títols que
s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació
d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

- En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents del grup A2 que al·leguin com a titulació per a ingrés un títol de grau, obtingut a
través d'una diplomatura, només serà valorat l'expedient acadèmic corresponent al títol de grau, i en cap cas es puntuarà la diplomatura. Si
per contra, s'al·lega la diplomatura com a titulació d'ingrés en el cos i es presenta un títol de grau, es puntuarà l'expedient acadèmic d'aquella
i el grau es reconeixerà en l'apartat 2.3.3.
- No es consideren com a títols diferents les diferents especialitats d'una mateixa titulació.
- Les mencions corresponents a un mateix títol de grau no es comptabilitzen com a grau independent.

2.4. Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional específica
Es valoren les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris
professionals i superiors de música i les escoles d'art, així com les titulacions de formació professional específica.
En cap cas no es valoraran, si n'és el cas, aquelles titulacions que s'aportin com a requisit per accedir al cos corresponent, ni aquelles que
hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat per a l'ingrés al cos. Per tant no es pot valorar per aquest apartat el certificat de
nivell avançat o equivalent de les escoles oficials d'idiomes de català i/o valencià ja que el requisit per accedir als cossos docents és el nivell
C1.

Per cada títol professional de Música o Dansa2.4.1.

0,5000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica del títol
al·legat per a l'ingrés al cos, així com fotocòpia compulsada
de tots els títols que han estat necessaris per a l'obtenció del
títol que al·lega per a l'ingrés al cos (batxillerat, tècnic
superior, etc) i fotocòpia compulsada de les titulacions
al·legades com a mèrits o, si escau, els certificats
d'abonament dels drets d'expedició, d'acord amb l'Ordre de 8
de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13-7-1988).

Per cada certificat de nivell avançat (B2) o equivalent2.4.2.
d'escoles oficials d'idiomes.
Segons l'establert en l'annex II del RD 944/2003 és equivalent
al nivell avançat el certificat d'aptitud de l'EOI.

0,5000

Fotocòpia compulsada del títol de nivell avançat o equivalent
d'escoles oficials d'idiomes, o del resguard que acrediti que
s'ha obtingut el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques,
o del certificat acadèmic oficial que acrediti que s'han superat
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MÈRITS PUNTS DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
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.

Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny2.4.3. 0,2000 Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica del títol
al·legat per a l'ingrés al cos, així com la fotocòpia
compulsada de tots els títols que han estat necessaris per a
l'obtenció del títol que al·lega per a l'ingrés al cos
(batxillerat, tècnic superior, etc) i fotocòpia compulsada de
les titulacions al·legades com a mèrits o, si escau, els
certificats d'abonament dels drets d'expedició, d'acord amb
l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13-7-1988).

Per cada títol de tècnic superior de formació professional2.4.4. 0,2000

Per cada títol de tècnic esportiu superior2.4.5.

0,2000

3. Altres mèrits (màxim 2 punts)

Formació permanent3.1.
Es valoren els cursos de formació permanent i perfeccionament relacionats amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar o amb
les tecnologies aplicades a l'educació organitzades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, per les conselleries amb competències
en matèria educativa, per institucions sense ànim de lucre, sempre que aquestes activitats hagin estat homologades o reconegudes per les
administracions educatives, així com els impartits per les universitats.

En el cas de les universitats només es valoren els cursos impartits per aquestes, no es valoren els impartits per tercers. Aquests cursos han de
ser certificats mitjançat certificació expedida pel rectorat, vicerectorat, secretaria de les facultats o la direcció de les escoles universitàries.
No són vàlides les signades pels departaments o pels ponents dels cursos. Tampoc no es valoren els cursos organitzats per institucions
privades o públiques sense competències en matèries d'educació, encara que comptin amb el patrocini d'una universitat.

Exclusivament per a les especialitats del cos de professors de música i arts escèniques i per a l'especialitat de música del cos de professors
d'ensenyament secundari es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris superiors de música.

En cap cas no es valoren per aquest apartat els cursos o assignatures del currículum de qualsevol títol acadèmic (titulacions progressives,
mencions, títols d'especialista universitari vinculats a la superació de determinades assignatures dins el pla d'estudis del títol al·legat com a
requisit o mèrit, etc).

Tampoc no es valora el certificat d'aptitud pedagògica, el títol d'especialització didàctica ni el títol oficial de màster universitari que habilita
per a l'exercici de la professió regulada de professor o equivalent.

Cursos superats3.1.1.

Per cada 10 hores de formació.

En el cas que en la certificació no s'especifiqui el nombre
d'hores es considera que cada crèdit equival a 10 hores de
formació.

0,0500

Certificació acreditativa o fotocòpia compulsada expedida
per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de
les hores de durada (no s'accepta cap certificació que no les
indiqui). Per a les activitats incloses en el Pla de formació o
reconegudes ha de constar explícitament el registre de
reconeixement de l'activitat.

Pel certificat de coneixements superiors de català, orals i3.2.
escrits (nivell D), o certificat de nivell C2 de català, o pel títol
de mestre de català o equivalent.

1,0000 Fotocòpia compulsada del títol.

Coneixements d'idiomes estrangers3.3.
En aquest apartat només es valora un títol per idioma. En el cas de presentar diferents títols que acreditin nivells diferents d'un mateix
idioma es valorarà el títol superior.
Només es valoren els certificats d'idiomes admesos per ACLES (Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior).

Per cada certificat, admès per ACLES, que acrediti el3.3.1.
domini d'una llengua estrangera del nivell C2 del Marc Europeu
Comú de Referència.

1,0000 Fotocòpia compulsada del títol que acredita el domini de
llengua estrangera en els nivells indicats.

Per cada certificat, admès per ACLES, que acrediti el3.3.2.
domini d'una llengua estrangera del nivell C1 del Marc Europeu
Comú de Referència.

0,7500
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Per cada certificat, admès per ACLES, que acrediti el3.3.3.
domini d'una llengua estrangera del nivell B2 sempre que no
s'hagi acreditat el certificat equivalent de les escoles oficials
d'idiomes a l'apartat 2.4.2 en el mateix idioma.

0,5000

Exclusivament pel cos de professors de música i arts3.4.
escèniques. Mèrits artístics relacionats amb l'especialitat a la
qual opta:
- Per composicions estrenades com autor, concerts com a
solista, o interpretacions escèniques estrenades.

Màxim
1,0000

Programes on hi consti la participació de la persona i
certificació de l'entitat organitzadora.

No es valoren les intervencions en concerts col·lectius. Només es valora la participació en concerts com a solista o director.
No es valora la participació en l'orquestra jove perquè està integrada per persones que cursen estudis de música al conservatori, ni els
concerts realitzats com a alumne.
No es valoren els concerts realitzats dins l'àmbit escolar, ni les activitats vinculades a l'ensenyament i l'aprenentatge reglat en els centres
educatius. Tampoc no es valora la repetició del mateix concert o representació.

Exclusivament per al cos de professors d'arts plàstiques i3.5.
disseny i per al cos de mestres de taller. Mèrits artístics
relacionats amb l'especialitat a la qual opta:
- Per premis en exposicions o concursos d'àmbit nacional i
internacional.

Màxim
1,0000

Acreditació d'haver obtingut el premi.

Només es valoren els premis d'àmbit nacional o internacional.
Només es valoren els premis obtinguts com a professionals. No puntuen els obtinguts com a alumne, com a part d'un pla d'estudis o carrera.
Tampoc no puntua la responsabilitat intel·lectual de feines realitzades al propi centre de treball ni premis dels alumnes als quals s'ha
impartit classe.
La valoració dels premis vindrà determinada per l'àmbit de l'administració convocant, el nombre de premiats i el tipus de premi (1r premi,
2n premi i 3r premi).

ANNEX 3
BAREM PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS EN EL PROCEDIMENT D'ACCÉS

Només es podran puntuar aquells mèrits que siguin assolits i degudament perfeccionats (inclosa l'experiència docent) abans de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

Només es valoren per a aquest subapartat els anys com a funcionari de carrera prestats en el cos des del qual s'aspira a l'accés que
sobrepassin els exigits com a requisit.

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

MÈRITS PUNTS DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

1. Treball realitzat (màxim 5,5000 punts)

1.1. Antiguitat (màxim 4,0000 punts)

Per cada any de serveis prestats com a funcionari1.1.1.
de carrera del cos des del qual s'aspira a l'accés (els
aspirants d'accés 3 només poden comptar l'antiguitat
que superi els sis anys).

0,5000

Full de serveis expedit per l'Administració
educativa competent, en el qual consti el cos,
l'especialitat, la data de presa de possessió i de
cessament i el número de registre personal o
fotocòpia compulsada dels nomenaments i
cessaments on constin les dades anteriors.

. Les fraccions d'any es computaran per mes1.1.2
complet a raó de 0,0416

1.2. Exercici de funcions específiques (màxim 2,5000 punts)
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