
 
 
 
 
BAREM CGT MESTRES 08/09 
a) Temps de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destí 
definitiu en el centre des del qual s’hi participa:  

  Pel primer, segon i tercer anys: un punt per any.  
  Pel quart any: dos punts.  
  Pel cinqué any: tres punts.  
  Pel sisé, seté, vuité, nové i desé anys: quatre punts per any.  
  Per l’onzé i següents anys: dos punts per any.  

b) 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 a) la següent:  

  Pel primer, segon i tercer anys: 0,50 punts per any.  
  Pel quart any: 1 punt.  
  Pel cinqué any: 1,50 punts.  
  Pel sisé, seté, vuité, nové i desé anys: 2 punts per any.  
  Per l’onzé i següents: 1 punt per any.  

c) Temps transcorregut en situació de provisionalitat si no s’ha obtingut mai destí 
definitiu:1 punt per cada any de servei, fins que obtinga la propietat definitiva.  
Els servicis d’esta classe prestats en centres o places classificades com d’especial dificultat per 
tractar-se de difícil exercici donaran dret, a més, a la puntuació establida en l’apartat b) del present 
barem. 
 
d) Anys de servei com a funcionari de carrera: 1 punt per cada any de servei.  

 
* En els apartats a) i b) del barem les fraccions d’any es compten com un any sencer si són 
de 6 o més mesos. No es compten si són inferiors a 6 mesos .  
* En els apartats c) i d) les fraccions d’any es compten a raó de 0’0833 per cada mes 
complet.  

 

e) Cursos de perfeccionament organitzats per les administracions públiques 
competents (màxim 3,50 punts):  

e.1. Cursos impartits : com a ponent, professor, director, coordinador, tutor de cursos 
de formació (grups de treball, seminaris, grups de formació en centres, cursets...: 
(màxim un punt). 0,10 punts cada 10 hores acreditades.  
e.2. Cursos superats : com a assistent a cursos de formació, seminaris, grups de 
formació en centres,... (màxim, dos punts). 0,10 punts cada 10 hores acreditades (se 
sumaran les hores i no es puntuaran centèsimes).  
e.3. Per cada nova especialitat adquirida en la convocatòria de l’Administració 
d’adquisició de noves especialitats, 0,50 punts.  

f) Titulacions acadèmiques distintes de les al·legades per l’ingrés al cos (màxim, 3 
punts):  

 f.1 . Pel títol de doctor: 2,50 punts.  
 f.2. Titulacions de segon cicle: Per cadascuna o títols equivalents: 1’50 punts.  
 f.3 . Titulacions de primer cicle: Per cadascuna o estudis corresponents: 1,50 punts.  

 
 
 
 



 
 
 
 
g) Altres mèrits (màxim, 11 punts):  
g.1 Valoració del treball desenvolupat, publicacions i titulacions de règim especial 
(màxim 10 punts).  
*Pels subapartats g.1.1, g.1.2 i g.1.3, només es valoraran els serveis exercits com a 
funcionaris de carrera.  

g.1.1 : Direcció en centres públics, centres de professors i institucions anàlogues: 1,50 
punts per any (fraccions, a 0,125 punts per mes complet).  
g.1.2 : Vicedirecció, subdirecció, secretaria i cap d’estudis i assimilats en centres 
públics: 1 punt per any (fraccions a 0,0833 punts per mes complet).  
g.1.3 : Coordinació de cicle, de TICs i Riscos Laborals, assessoria de formació 
permanent o figures anàlogues: 0,50 punts per any (fraccions a 0,041 per mes 
complet).  
g.1.4 : Llocs en l’Administració educativa de nivell igual o superior: 1,50 per any 
(fraccions a 0,125 per mes complet).  
g.1.5 : Per publicacions de caràcter didàctic sobre disciplines objecte del concurs o 
directament relacionades amb aspectes generals o transversals del curriculum o amb 
l’organització escolar: fins a 1 punt.  
g.1.6 : Per publicacions de caràcter científic i projectes i innovacions tècniques sobre 
disciplines objecte del concurs: fins a 1 punt.  
g.1.7 : Titulacions d’ensenyaments de règim especial:  

- Ensenyances professionals de Música i Dansa: 0,50 punts.  
- Cicle Elemental o nivell intermedi  d’EOI: 0,50 punts.  
- Cicle Superior o nivell avançat d’EOI: 0,50 punts.  

*La possessió del certificat d’aptitud o del nivell avançat engloben els dos 
cicles. 

g.2 Títol de Mestre de Valencià: 1 punt.  

 


