
 
 

ACLARIMENTS DE LA  VALORACIÓ DELS MÈRITS EN EL PROCEDIMENT 

D’INGRÉS (1 i 2) 

 

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 a comptar des del dia següent a  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 2022).  

S’ha d’accedir a aquest tràmit amb: 

- L’usuari i la contrasenya del Portal de Personal. 

- DNI electrònic, Cl@ve o un certificat digital reconegut. 

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.  
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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 7 de febrer de 2022 

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’ingrés al cos ni les titulacions 

que hagin estat necessàries per l’obtenció del títol al·legat al cos. 

Tots els mèrits s’han d’acreditar amb els documents justificatius indicats a l’annex 

2 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre 

de 2021 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició 

de noves especialitats als cossos docents (BOIB núm. 165, de 30 de novembre), 

modificada per Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de 

desembre de 2021 (BOIB núm. 178, de 28 de desembre). 

1. Experiència docent 

Només es té en compte un màxim de 5 anys. 

No es poden acumular les puntuacions quan els serveis s’han prestat 

simultàniament. 

Els serveis prestats en Corporacions locals només puntuen si han subscrit conveni 

amb l’Administració educativa per la prestació d’ensenyaments reglats i puntuen 

per l’apartat 1.3 o 1.4, segon correspongui. 

Per valorar l’experiència a centres concertats i/o privats és imprescindible que 

s’adjunti: certificat centre, contractes i vida laboral (els tres documents, sinó no es 

pot puntuar).  

2. Formació acadèmica 

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 
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els procediments de provisió de places pels funcionaris de carrera, i no es pot 

modificar en cap cas.  

 

2.1. No es valora en cap cas l’expedient acadèmic de les titulacions 

declarades equivalents a efectes de docència.  

2.2.1. 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 3.  

No es valora per aquest apartat el títol oficial de màster universitari que habilita 

per l’exercici de la professió regulada de professor. 

2.2.2. 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 2.2.1.  

2.3 Només es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial  en el cas de 

no haver estat al·legades com a requisit per l’ingrés al cos. Per la seva valoració 

s’ha de presentar fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l’ingrés al cos i tots 

els títols que s’al·leguin com a mèrits.  

2.3.1 En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents grup A2 no es valora, 

en cap cas, per aquest apartat 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 valora, en cap cas, per aquest apartat el títol o estudis d’aquesta naturalesa 

que hagin estat necessaris superar per obtenir el primer títol de grau, llicenciat, 

enginyer o arquitecte. 

2.3.2 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 per 

a l’obtenció del primer títol de grau, llicenciat, enginyer o arquitecte. 

2.3.3 No es valoren per aquest apartat els títols de grau que hagin estat 

necessaris superar per a l’obtenció del títol al·legat per l’ingrés. 

- En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents del grup A2 que al·leguin 

com a titulació per a l’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 
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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 graus diferents. 

2.4 .Titulacions d’ensenyaments de règim especial. 

No es valoren en cap cas les titulacions que hagin estat necessàries per l’obtenció 

del títol al·legat per l’ingrés al cos, ni les que són requisit per accedir al cos 

corresponent. 

En el cas de les titulacions dels apartats 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4 i 2.4.5 s’ha de presentar 

l’expedient acadèmic del títol al·legat per l’ingrés on consti el títol d’accés als 

estudis universitaris, tots els títols que han estat necessaris per l’obtenció del títol 

al·legat per l’ingrés (batxiller, tècnic superior, etc) i els títols al·legats com a mèrit.   

3. Altres mèrits 

3.1 Formació permanent. 

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 mèrits, etc). 

3.3 Coneixements d’idiomes estrangers. 

Només es valoren els certificats d’idiomes admesos per ACLES. En el cas de 

presentar diferents títols que acreditin diferents nivells d’un mateix idioma es 

valorarà el títol superior. 

No es valorarà per aquest apartat l’acreditació d’un certificat ACLES si s’ha valorat 

per l’apartat 2.4.2 un certificat equivalent de les Escoles Oficial d’Idiomes en el 

mateix idioma i nivell. 

 

Palma, 30 de juny de 2022 

 

Comissió de Valoració de la Fase de Concurs 


