TORN 4: ALTRE COS DEL MATEIX SUBGRUP
INICI: 22 DE JUNY
PELS QUE OPTEN A LA MATEIXA
ESPECIALITAT
Cal treure un 5 o superior

FASE D’OPOSICIÓ
PELS QUE OPTEN A UNA ALTRA
ESPECIALITAT
Cal treure un 5 o superior

Defensa d’una programació didàctica i
posterior debat.
La programació es presentarà al tribunal a
l’acte de presentació (22 de juny)

Es disposarà de màxim 1 hora per a la defensa de la programació i el debat no podrà
excedir de 15 minuts.

Cas pràctic
Es realitzarà el mateix dia que els aspirants
de torn 1, 2 i 5

Mateixes condicions que torn 1, 2 i 5.

Exposició oral d’un tema i plantejament
didàctic del mateix
2h de preparació
1h d’exposició

Escollit entre 9 a l’atzar.
En aquesta part es podrà aportar el material auxiliar que es consideri necessari, és
responsabilitat de l’aspirant el funcionament o no dels aparells electrònics i/o tecnològics

TREBALL REALITZAT
(MÀXIM 5,5 PUNTS)

Antiguitat (Màxim 4 punts) - només antiguitat que superi els 6 anys
0,5p Per cada any de servei de funcionari de carrera al cos del qual aspira
Funcions específiques (Màxim 2,5 punts)
0,25p Per cada curs com a director d’un centre docent públic, o d’un centre de professors i recursos, o d’equips d’orientació
0,2p  Per cada curs com a vicedirector, subdirector, cap d’estudis, secretari o assimilats d’un centre docent públic
0,15p Per cada curs acadèmic complet com a coordinador de cicle d’un centre docent públic
0,1p  Per cada curs com a membre electe del consell escolar del centre

CURSOS DE FORMACIÓ (MÀX 3P)

0,05p per cada 10 hores de formació

ALTRES MÈRITS
(MÀXIM 3 PUNTS)

Mèrits acadèmics (Màxim 1,5 punts)
1p Expedient de 6,01 a 7,5 (escala 0-10) i de 1.5 a 2.25 (escala 0 -4)
1,5p Expedient de > 7,5 (escala 0-10) i > 2,25 (escala 0-4)
1p Certificat-Diploma acreditatiu d’Estudis avançats, Títol Oficial de Màster universitari i Suficiència investigadora o qualsevol altre títol
equivalent.
1p Títol de doctor i 0,5p Premi extraordinari en el doctorat
1p Titulacions de primer o segon cicle que no són requisit per a l’ingrés al cos
0,5p Per cada títol professional de Música o Dansa
0,5p Per cada certificat de nivell avançat o equivalent de EOI
0,2p Per títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, formació professional o tècnic esportiu superior
0,5p Títol de mestre de català o certificat de nivell C2 de català
Publicacions i mèrits artístics
0,5p per autoria de llibres (per coautoria es divideix pel nombre de coautors)
0,2p per autoria d’articles en revistes (per coautoria es divideix pel nombre de coautors)
fins 0,75p p
 er premis en exposicions o concursos d’àmbit nacional i internacional
Impartició o coordinació d’activitats de formació i perfecccionament (Màxim 1 punt)
0,1p per cada 10 hores de formació

FASE CONCURS

