BAREM CGT SECUNDÀRIA 08/09
1.1. i 1.2. MÈRITS DOCENTS (no hi ha màxim; els computa l’administració d’ofici)
1.1. Cos de Catedràtics/ques
 Per ser funcionari/a de carrera del Cos de Catedràtics/ques: 6 punts







Per cada any: 0,5 punts
1.2. Antiguitat
1.2.1. Per cada any de serveis actius com a funcionari/a de carrera: 2 punts (les
fraccions es computen a 0,160 per mes complet)
1.2.2. Per cada any de serveis a altres cossos del mateix grup: 1,5 punts (les fraccions
es computen a 0,120 per mes complet)
1.2.3. Per cada any de serveis a altres cossos de grup inferior: 0,75 punts (les
fraccions es computen a 0,060 per mes complet)
1.2.4. Temps de permanència ininterrompuda com a funcionari/a de carrera amb destí
definitiu en el centre des del qual s’hi participa:
 Pel primer i segon any: 2 punts per any.


Pel tercer any: 3 punts.



Pel quart i cinqué any: 4 punts per any.



Pel sisé any: 5 punts.



Pel seté i vuité any: 4 punts per any.



Pel nové any: 3 punts.



Pel desé i següents anys: 2 punts per any.
S’acumulen els punts per trams. Per exemple, una persona amb 5 anys tindrà
2+2+3+4+4, total 15.
 1.2.5. Temps transcorregut en situació de provisionalitat: 1 punt per any. Només
poden puntuar per aquest apartat el professorat en expectativa de destí i el
professorat que participe per primera vegada de manera voluntària i que així ho
preferisca (perquè la puntuació siga més favorable que amb l’apartat anterior).
Aquesta puntuació és incompatible amb l'apartat 1.2.4.
 1.2.6. Temps de permanència ininterrompuda amb destí definitiu en centre o lloc
classificat com a d’especial dificultat, s’afegirà a la puntuació de l’apartat 1.2.4 la
següent:
 Pel primer i segon any: 1 punt per any.


Pel tercer any: 1,5 punts.



Pel quart i cinqué any: 2 punts per any.



Pel sisé any: 2 punts.



Pel seté i vuité any: 2 punts per any.



Pel nové any: 1,5 punts.



Pel desé i següents anys: 1 punt per any.

1.3. MÈRITS ACADÈMICS (només es computen títols amb validesa oficial a l'Estat Espanyol;
màxim 10 punts)
 1.3.1. Doctorat i premis extraordinaris:
 Pel títol de doctor/a en la titulació al·legada per l'ingrés al cos: 5 punts.





Pel premi extraordinari doctorat en la titulació al·legada: 1 punt.



Pel premi extraordinari en la titulació al·legada: 0,5 punts.



Pel títol de doctor/a en altres llicenciatures: 3 punts



Pel premi extraordinari de doctorat en altres llicenciatures: 0,5 punts



Pel premi extraordinari en altres llicenciatures: 0,250 punts

1.3.2. Altres titulacions universitàries:
 De primer cicle: Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques,
arquitectura tècnica: 3 punts (mai no serà valorada la primera titulació
d’aquestes característiques)
 Pel segon cicle de llicenciatures, enginyeries o arquitectura: 3 punts: (mai no
es computarà la primera titulació d’aquestes característiques al funcionariat
del grup A)

 1.3.3. Titulacions de règim especial (EOI i Conservatoris)



Ensenyaments professionals de música i dansa: 1 punt.
EOI (equivalències del pla anterior amb el pla nou; els cicles s’acumulen)
 Cicle Elemental o Certificat de Nivell Intermedi: 1 punt.


Cicle Superior o Certificat de Nivell Avançat: 1 punt.
Si s’ha obtingut el Certificat d’Aptitud o Certificat de Nivell Avançat
directament, això implica tindre també el Cicle Elemental o Certificat de Nivell
Intermedi i, per tant, se sumen els 2 punts.
1.4. MÈRITS PER FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (màxim 5 punts)
 1.4.1. Cursos superats com a assistent, relacionats amb l’especialitat, organització
escolar o noves tecnologies aplicades a l’educació: màxim 4 punts
Es puntua 0,10 per cada 10 hores certificades (se sumaran totes les hores i no
es puntuaran centèsimes)
 1.4.2. Altres activitats de formació (seminaris, grups de treball, jornades,
congressos), incloent-hi haver impartit cursos com a ponent: màxim 1 punt
Es puntua 0,10 per cada 10 hores certificades (se sumaran totes les hores i no
es puntuaran centèsimes)
 1.4.3. Per cada especialitat del cos, obtinguda mitjançant els procés d’adquisició de
noves especialitats: 1 punt per cadascuna

2. ALTRES MÈRITS (publicacions, projectes d’innovació, mèrits artístics, càrrecs, valencià;
màxim 18 punts)
 2.1. Publicacions.
 2.1.1. De caràcter didàctic sobre disciplines objecte del concurs, o directament
relacionades amb aspectes generals o transversals del currículum o amb
l’organització escolar: fins a 2,5 punts.
 2.1.2. De caràcter científic i projectes i innovacions tècniques sobre disciplines
objecte del concurs: fins a 2,5 punts.
 2.1.3. Mèrits artístics: fins a 2,5 punts.



Premis en exposicions o concursos.
Composicions estrenades com a autor/a, concerts com a solista o
gravacions amb dipòsit legal, premis en certàmens o concursos.

 2.2. Treballs desenvolupats: fins a 10 punts.
 Direcció en centres públics, centres de professors i institucions anàlogues, i

en Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles: 3 punts per any (fraccions, a
0,250 punts per mes complet).
 Vicedirecció, subdirecció, secretaria i cap d’estudis i assimilats en centres
públics: 2 punts per any (fraccions a 0,160 punts per mes complet).
 Altres càrrecs directius en centres públics: 1 punt per any (fraccions a 0,080

punts per mes complet)
 Cap de seminari, departament o divisió de centres públics, assessoria de
Formació Permanent, direcció d’un equip d’Orientació Educativa i
Psicopedagògica, coordinació de Riscos Laborals, coordinació TIC, o figures
anàlogues: 0,5 punts per any (fraccions a 0,040 punts per mes complet)
 Per cada any de serveis en llocs a l’administració educativa de nivell de
complement de destí igual o superior: 1,5 punts (les fraccions es computen a
0,120 punts per mes complet)
 2.3. Coneixements de valencià. Certificat de Capacitació: 3 punts

