
ANNEX I

BAREM DE PRIORITATS CONCURS DE MESTRES (Orde de 6 d’octubre de 2006) 
MÈRITS DOCUMENTACIÓ

JUSTIFICATIVA

a) TEMPS DE PERMANÈNCIA ININTERROMPUDA, COM A FUNCIONARI DE CARRERA 
AMB DESTINACIÓ DEFINITIVA AL CENTRE DES DEL QUAL ES PARTICIPA. 
1.- Pel primer, segon i tercer any: ....................................................................1,0000 punt per any 
      Pel quart any: .............................................................................................2,0000 punts 
      Pel quint any: .............................................................................................3,0000 punts 
      Pel sext, sèptim, octau, nové i desé any: ....................................................4,0000 punts per any 
      Per l’onzé i següents: .................................................................................2,0000 punts per any

Les fraccions d’any es computaran de la manera següent:

. Fracció de 6 mesos o superior, com un any complet . Fracció inferior a 6 mesos, no es 
computa

2.- Per als mestres amb destinació definitiva en una plaça docent de caràcter singular, la puntuació 
d’este apartat estarà donada pel temps de permanència ininterrompuda en la plaça des de la qual se 
sol·licita.

3.- Per als mestres en adscripció temporal en centres públics espanyols a l’estranger, en adscripció 
a la funció d’inspecció educativa, o en supòsits anàlegs, la puntuació d’este apartat estarà donada 
pel temps de permanència ininterrompuda en la dita adscripció. Este mateix criteri se seguirà amb 
aquells mestres que van ser nomenats per a llocs o altres servicis d’investigació i suport a la 
docència de l’Administració educativa, sempre que el nomenament haja suposat la pèrdua de la 
seua destinació docent anterior.

Quan hagen cessat en la seua adscripció i s’incorporen com a provisionals a la seua província 
d’origen o, si és el cas, a l’àmbit territorial que determine l’administració educativa corresponent, 
de conformitat amb l’article 25 del Reial Decret 895/1989, de 14 de juliol, s’entendrà com a centre 
des del qual es participa, a l’efecte del concurs de trasllats, la destinació servida en adscripció, a la 
qual s’acumularan, si és el cas, els servicis prestats provisionalment, amb posterioritat en qualsevol 
altre centre.

4.1.- Per als mestres que participen en el concurs des de la situació de provisionalitat per haver-
se’ls suprimit la unitat o plaça en què estaven servint amb caràcter definitiu, per haver perdut la 
seua destinació en compliment de sentència o resolució de recurs, o per provindre de la situació 
d’excedència forçosa, es considerarà com a centre des del qual participen, als fins de determinar els 
servicis a què es referix este apartat, l’últim servit amb caràcter definitiu, al qual s’acumularan, si 
és el cas, els prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol altre centre. 

Tindran dret, a més, que se’ls acumulen al centre de procedència els servicis prestats amb 
caràcter definitiu al centre immediatament anterior. Per al cas de mestres afectats per supressions 
consecutives de places, eixa acumulació comprendrà els servicis prestats amb caràcter definitiu 
als centres que, successivament, els van ser suprimits.

En cas que el mestre afectat no haja exercit una altra destinació definitiva, tindrà dret que se li 
acumule, als efectes assenyalats, la puntuació corresponent a l’apartat c) del barem.

4.2.- El que disposa el subapartat anterior serà igualment d’aplicació als funcionaris que 
participen en el concurs per haver perdut la seua destinació en compliment de sanció 
disciplinària de trasllat amb canvi de residència.

Full de servicis certificat per l’òrgan 
competent de l’Administració educativa.
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MÈRITS DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA

5.-Els mestres que es troben prestant servicis en la primera destinació definitiva obtinguda 
després d’haver-se’ls suprimit la plaça de què eren titulars tindran dret que se’ls consideren com 
a prestats al centre des del qual concursen els servicis que acrediten al centre en què se’ls va 
suprimir la plaça i, si és el cas, els prestats amb caràcter provisional després de l’esmentada 
supressió. Este mateix criteri s’aplicarà als qui es troben prestant servicis en la primera 
destinació definitiva obtinguda després d’haver perdut la seua destinació per compliment de 
sentència o resolució de recurs, o per provindre de la situació d’excedència forçosa.

6.-Els mestres que participen des de la seua primera destinació definitiva obtinguda per 
concurs, a què van acudir des de la situació de provisionalitat de nou ingrés podran optar que 
se’ls aplique, en lloc de l’apartat a) del barem, la puntuació corresponent a l’apartat c) d’este, 
considerant-se, en este cas, com a provisionals tots els anys de servici

b) TEMPS DE PERMANÈNCIA ININTERROMPUDA AMB DESTINACIÓ DEFINITIVA AL 
CENTRE O PLAÇA DE CARÀCTER SINGULAR DES DE LA QUAL SE SOL·LICITA 
QUAN HAGEN SIGUT CLASSIFICATS COM A D’ESPECIAL DIFICULTAT PER 
TRACTAR-SE DE DIFÍCIL EXERCICI.

1.- Quan la plaça des de la qual es participa tinga la qualificació com d’especial dificultat per 
tractar-se de difícil exercici, s’afegirà a la de l’anterior apartat a) la puntuació següent:

Pel primer, segon i tercer any: ........................ 0,5000 punts per any
Pel quart any: .................................................. 1,0000 punt
Pel quint any: .................................................. 1,5000 punts
Pel sext, sèptim, octau, nové i desé any: ......... 2,0000 punts per any
Per l’onzé i següents: ...................................... 1,0000 punt per any

Les fraccions d’any es computaran de la manera següent:

. Fracció de 6 mesos o superior, com un any complet. 

. Fracció inferior a 6 mesos, no es computa.

No es computarà a estos efectes el temps que s’ha romàs fora del centre en situació de servicis 
especials, en comissió de servicis i amb llicències per estudis o en supòsits anàlegs.

2.- En els casos de supressió de la plaça, o pèrdua d’esta per compliment de sentència o recurs, o per
provindre de la situació d’excedència forçosa, s’aplicaran els mateixos criteris assenyalats per a estos 
supòsits en l’apartat a) anterior. 

c) TEMPS TRANSCORREGUT EN SITUACIÓ DE PROVISIONALlTAT PELS 
FUNCIONARIS DE CARRERA QUE MAI NO HAN OBTINGUT DESTINACIÓ DEFINITIVA

Per cada any de servici fins que obtinguen la propietat
 definitiva ............................................................................................. . 1,0000 punt 

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,0833 punts per cada mes complet.
Els servicis d’esta classe prestats en centres o places classificades com d’especial dificultat per trac-
tar-se de difícil exercici donaran dret, a més, a la puntuació establida en l’apartat b) del present ba-
rem. 

Full de servicis certificat per
l’Administració educativa competent i
certificació expedida per l’Administració 
educativa competent acreditativa que el 
centre de la seua destinació està 
classificat com d’especial dificultat per
tractar-se de difícil exercici.

Full de servicis certificat per l’òrgan compe-
tent de l’Administració educativa 
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MÈRITS DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA

d) ANYS DE SERVICI ACTIU COM A FUNCIONARI DE CARRERA EN EL COS DE 
MESTRES

 Per cada any de servici ................................................................... . 1,0000 punt 

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,0833 punts per cada mes complet.

e) FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT:               MÀXIM 3,5000 PUNTS 

A l’efecte d’este apartat, se sumaran les hores, o si és el cas els crèdits, de tots els cursos, no puntuant-
se la resta del nombre d’hores inferiors a deu. 
Si no consta una altra cosa, quan els cursos estiguen expressats en crèdits, s’entendrà que cada 
crèdit equival a deu hores. 

Només es prendran en compte per este apartat els cursos que versen sobre especialctats pròpies del cos 
de mestres, sobre aspectes científics, didàctics, o d’organització escolar, relacionats amb activitats prò-
pies d’este, o amb les noves tecnologies aplicades a l’educació. 

e.1) Cursos impartits. Per participar en qualitat de ponent, professor, o dirigir, coordinar o tutorar 
cursos de formació permanent (entesos en les seues distintes modalitats: grups de treball, seminaris, 
grups de formació en centres, cursets, etc.) convocats pel Ministeri d’Educació i Ciència, per les 
Administracions educatives de les comunitats autònomes, per institucions sense ànim de lucre que 
hagen sigut homologats o reconeguts per estes mateixes administracions educatives, així com els 
convocats per les universitats:

 0,1000 punts per cada 10 hores acreditades ............ MÀXIM 1,0000 PUNT 

e.2) Cursos superats. Per l’assistència a cursos de formació permanent del professorat (entesos com 
s’assenyala en el punt anterior) convocats pel Ministeri d’Educació i Ciència, per les 
Administracions educatives de les comunitats autònomes, per Institucions sense ànim de lucre que 
hagen sigut homologats o reconeguts per estes mateixes Administracions educatives, així com els 
convocats per les Universitats:

0,1000 punts per cada 10 hores de cursos
 superats acreditats ............................................... MÀXIM 2,0000 PUNTS 

e.3) Per cada especialitat del cos de mestres diferent de la d’ingrés en este, adquirida a través del 
procediment d’adquisició de noves especialitats previst en els Reials Decrets 850/1993, de 4 de juny, 
334/2004, de 27 de febrer i 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 02.03.2007). 0,5000 PUNTS 

Full de servicis certificat per l’òrgan compe-
tent de l’Administració educativa 

Certificat d’estos en què conste de 
manera expressa el nombre d’hores de 
duració del curs. En el cas dels 
organitzats per les Institucions sense 
ànim de lucre, haurà d’acreditar-se 
fefaentment el reconeixement o 
l’homologació.

Certificat d’estos en què conste de 
manera expressa el nombre d’hores de 
duració del curs. En el cas dels 
organitzats per les Institucions sense 
ànim de lucre, haurà d’acreditar-se 
fefaentment el reconeixement o l’ 
homologació.

Credencial d’adquisició de la nova 
especialitat o certificació de l’òrgan de 
l’Administració educativa en què conste 
que la nova especialitat es va obtindre a 
través del procediment establit en els 
Reials Decrets 850/1993, de 4 de juny, 
334/2004, de 27 de febrer i 276/2007, de 
23 de febrer (BOE de 02.03.2007).
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MÈRITS DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA

f) TITULACIONS ACADÈMIQUES DIFERENTS DE LES AL·LEGADES PER A L’INGRÉS EN 
EL COS:      MÀXIM 3,0000 PUNTS 

Únicament es tindran en compte, a l’efecte de la seua valoració, els títols amb validesa 
oficial en l’Estat espanyol. Pel que fa a la baremació de titulacions de primer cicle, no s’entendrà 
com a tal la superació d’algun dels cursos d’adaptació.

f.1)  Per posseir el títol de Doctor: ......................................................... 2,5000 PUNTS 

 f. 2) Titulacions de segon cicle:
Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures o títols declarats 
legalment equivalents. ..............................................................1,5000 PUNTS 

f.3) Titulacions de primer cicle:
Per cada diplomatura,  enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats legalment equiva-
lents o pels corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria. 
................................................................................................................1,5000 PUNTS

g) ALTRES MÈRITS.......................................................... MÀXIM 11,0000 PUNTS

g.1) Valoració del treball exercit. Publicacions. Titulacions de règim especial.
............................................................................................... MÀXIM 10,0000 PUNTS
Pels subapartats g.1.1, g.1.2, g.1.3 I g.1.4. només es valorarà l’exercici com a funcionari de 
carrera.

g.1.1) Director/a en centres públics docents o centres de  professors i recursos o institucions 
anàlogues establides per les Administracions Educatives en les seues convocatòries específiques, 
així com Director d’Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles: 
....................................................................................1,5000 punts per any

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,1250 punts per cada mes complet. 

g.1.2) Vicedirector/a, subdirector/a, secretari/a i cap d’estudis i assimilats en centres públics 
docents:  ................................................................... 1,0000 punt per any 

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,0833 punts  per cada mes complet.

g.1.3) Coordinador/a de cicle o Assessor/a de Formació Permanent o les figures anàlogues que 
cada Administració educativa establisca en la seua convocatòria específica: 
.......................................................................................................................................0,5000 punts per any 

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,041 punts per cada mes complet. 

g.1.4) Per exercici de llocs en l’Administració educativa de nivell de complement igual o 
superior a l’assignat al Cos de Mestres.................................... 1,5000 punts per any 

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,1250 punts per cada mes complet.

g.1.5) Per publicacions de caràcter didàctic sobre disciplines objecte del concurs o directament 
relacionades amb aspectes generals o transversals del currículum o amb l’organització escolar: 
....................................................................................Fins 1,0000 punt 

Títol al·legat per a ingrés en el cos i tots el 
que s’aporten com a mèrit o, si és el cas, els 
certificats de l’abonament dels drets 
d’expedició, d’acord amb el que preveu 
l’O.M. de 8 de juliol de 1988 (BOE del 13). 
En el cas d’estudis corresponents als pri-
mers cicles, certificacions acadèmiques en 
què s’acredite la superació d’estos.  

Nomenament expedit per l’Administració 
educativa competent amb diligència de 
possessió i cessament o, si és el cas, certifi-
cació en la qual conste que este curs es 
continua en el càrrec. 

Nomenament expedit per l’Administració 
educativa competent amb diligència de 
possessió i cessament o, si és el cas, certifi-
cació en la qual conste que este curs es 
continua en el càrrec. 

Nomenament expedit per l’Administració 
educativa competent amb diligència de 
possessió i cessament o, si és el cas, certifi-
cació en la qual conste que este curs es 
continua en el càrrec. 

Nomenament expedit per l’Administració 
educativa competent amb diligència de 
possessió i cessament o, si és el cas, certifi-
cació en la qual conste que este curs es 
continua en el càrrec. 

Els exemplars corresponents, així com un 
certificat de l’editorial on conste el nombre 
d’exemplars i quina és la difusió d’estos en 
llibreries comercials. 
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MÈRITS DOCUMENTACIÓ
JUSTIFICATIVA

Aquelles publicacions que, estant obligades a consignar l’ISBN en virtut del que disposa el Decret 
2984/1972, de 2 de novembre, no en tinguen, no seran valorades, ni tampoc aquelles en què l’autor siga 
l’editor d’estes. 
En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic, es presentarà un informe oficial en 
el qual l’organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la base de dades bibliogràfiques. En 
este document s’indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l’any i 
la pàgina inicial i final. 

g.1.6) Per publicacions de caràcter científic i projectes i innovacions tècniques sobre les disciplines 
objecte del concurs: ...............................................................Fins 1,0000 punt 

Aquelles publicacions que, estant obligades a consignar l’ISBN en virtut del que disposa el Decret 
2984/1972, de 2 de novembre, no en tinguen, no seran valorades, ni aquelles en què l’autor siga l’editor
d’estes. 
En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic, es presentarà un informe oficial en el 
qual l’organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la base de dades bibliogràfiques. En este 
document s’indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l’any i la pà-
gina inicial i final. 

Els mèrits aportats d'acord amb els anteriors apartats g.1.5) i g.1.6) només podran puntuar-se per un d'ells. 

g.1.7) Les titulacions d’ensenyaments de règim especial atorgades per Escoles Oficials d’Idiomes i
Conservatoris de Música i Dansa es valoraran de la forma següent:  

Música i Dansa: Grau mitjà: .............. 0,5000 punts 

Escoles Oficials d’Idiomes  
Cicle Elemental: ................................ 0,5000 punts 
Cicle Superior: ............................... 0,5000 punts 

La possessió del certificat d’Aptitud de l’Escola Oficial d’Idiomes engloba els dos cicles. 

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

Els exemplars corresponents, així com
certificat de l’editorial on conste el nombre 
d’exemplars i que la difusió d’estos ha sigut
en llibreries comercials. 

Títols que s’aporten com a mèrit o, si és
el cas, certificació acreditativa si haguera 
realitzat els estudis conduents a la seua 
obtenció.

Fotocòpia compulsada de tots els títols 
al·legats o certificació acreditativa si ha
realitzat els estudis conduents a la seua
obtenció.
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