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F A S E  D E  C O N C U R S



S'exposarà a l'app informàtica d'oposicions la llista de qualificacions provisionals obtingudes per tots els
aspirants que han participat en aquesta fase i s'obrirà un termini de 24 h per a la presentació de
reclamacions al tribunal a través de l'app amb un document en PDF que no superi 1 MB. Un cop (des)
estimades les reclamacions, hom publicarà les qualificacions definitives a través de la mateixa app.
D'acord amb aquesta llista, s'elaborará la llista dels aspirants que han superat la fase d'oposició.

Superar-la  vol dir que la qualificació corresponent obtinguda (mitjana aritmètica de les puntuacions de
les proves integrants d'aquesta fase) és de 5 punts o més. Aquests aspirants passen a la fase de
concurs.

MÉS INFORMACIÓ
www.stei.cat/publica/oposicions

UN COP ACABADA LA FASE D'OPOSICIÓ

1.LLISTA DE
QUALIFICACIONS
PROVISIONALS
obtingudes per tots
els aspirants que
han participat a la
fase d'oposició

2.RECLAMACIONS
(24h)

3.LLISTA DE
QUALIFICACIONS
DEFINITIVES
obtingudes per tots
els aspirants que
han participat a la
fase d'oposició

4.LLISTA DELS
ASPIRANTS QUE
HAN SUPERAT LA
FASE D'OPOSICIÓ

5.RECURS
D'ALÇADA
si escau



Els aspirants que han superat la fase d'oposició han de fer un tràmit telemàtic que es troba al web de la
DGP Docent per accedir al full de barem de la fase de concurs. Romandrà operatiu durant 48 h d'ençà
de la publicació de la llista d'aspirants que han superat la fase d'oposició.

Diferents opcions per accedir al tràmit telemàtic:
-DNI electrònic o certificat digital reconegut
-Usuari i contrasenya al Portal del Personal
-DNI i codi de seguretat de quatre dígits que la DGPD ha d'enviar a l'aspirant a l'adreça electrònica
facilitada per la persona interessada a la sol·licitud de participació en la convocatòria.

Els aspirants que estiguin d'acord amb la puntuació atorgada ho han d'indicar i han d'enviar
telemàticament el full de barem. N'obtindran un número de registre. En aquest cas, no han de
presentar cap altra documentació.
Els aspirants que NO estiguin d'acord amb la puntuació ho han d'indicar, manifestar els mèrits amb la
puntuació dels quals no estan d'acord i afegir-hi els que considerin, indicant els documents justificatius
que presenten per acreditar-los.  En aquest cas s'obté un número de preregistre i han de presentar al
tribunal en el termini que aquest determini:

-el full de barem
-una còpia compulsada dels documents justificatius dels mèrits al·legats
-la declaració jurada dels documents justificatius dels mèrits que efectivament presenten

MÉS INFORMACIÓ
www.stei.cat/publica/oposicions

FASE CONCURS - PRESENTACIÓ DE MÈRITS



MÉS INFORMACIÓ
www.stei.cat/publica/oposicions

RECLAMACIONS A LA FASE DE CONCURS

Un cop les comissions de valoració han fet públics els resultats provisionals de la valoració dels mèrits
per apartats i subapartats a l'aplicació informàtica d'oposicions, s'obrirà un termini de dos dies hàbils
per a la presentació de reclamacions davant la comissió. 

En cap cas es poden al·legar nous mèrits ni presentar la documentació acreditativa dels al·legats però
no acreditats en el seu moment.

Un cop (des)estimades les reclamacions, les comissions de valoració faran públics els resultats definitius
de la valoració dels mèrits de tots els aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

Contra aquesta publicació dels resultats definitius de la valoració dels mèrits le spersones interessades
podran interposar recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent.



MÉS INFORMACIÓ
www.stei.cat/publica/oposicions

MÈRITS QUE COMPUTEN

Consulta a l'annex 2 de la convocatòria la documentació acreditativa de cadascun dels mèrits.

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un (sub)apartat.

No es poden assolir més de 10 punts per la valoració dels mèrits.

1.Experiència docent prèvia (màxim 7 punts)
Experiència en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics

0,7 punts per any                        0,0583 punts per mes
Experiència en especialitats de diferents cossos al qual opta l'aspirant, en centres públics

0,35 punts per any                      0,0292 punts per mes
Experiència en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit del cos al qual opta
l'aspirant, en altres centres

0,15 punts per any                       0,0125 punts per mes



MÉS INFORMACIÓ
www.stei.cat/publica/oposicions

MÈRITS QUE COMPUTEN
2.Formació acadèmica (màxim 5 punts)

Nota (sobre 10) de l'expedient acadèmic
de 6,01 a 7,5: 1 punt 7,51 a 10: 1,5 punts

Postgrau, doctorat i premis extraordinaris entre 0,5 i 1 punt
Altres titulacions universitàries (diferents a l'al·legada com a requisit)

·Titulacions de primer cicle: 1 punt
·Titulacions universitàries de segon cicle: 1 punt
·Titulacions universitàries oficials de grau: 1 punt

Titulacions d'ensenyament de règim especial i de la formació professional específica
·Per cada títol professional de Música o Dansa: 0,5 punts
·Per cada certificat de nivell avançat (B2) o equivalent d'EOI: 0,5 punts
·Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2 punts
·Per cada títol de tècnic superior de formació professional 0,2 punts
·Per cada títol de tècnic esportiu superior: 0,2 punts

3.Altres mèrits (màxim 2 punts)
Formació permanent: 0,05 punts  per cada 10 h de cursos superats
Nivell C2 (o D) de català, així com títol de mestre de català o equivalent: 1 punt
Coneixements d'idiomes estrangers: 

Nivell C2 admès per ACLES: 1 punt
Nivell C1 admès per ACLES: 0,75 punts
Nivell B2 admès per ACLES 0,5 punts per cada un que no s'hagi acreditat abans



MÉS INFORMACIÓ
www.stei.cat/publica/oposicions

SUPERACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU
La puntuació global de tot el procediment selectiu correspon a la mitjana ponderada d'un 60% de la nota
de la fase d'oposició i un 40% de la puntuació de la fase de concurs.

Superaran aquest procediment i seran seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques els
aspirants aprovats que, un cop ordenats segons la puntuació global assignada, els correspongui un
número d'ordre igual o inferior al nombre de places corresponents a l'especialitat, illa i ingrés lliure.

Les places no cobertes que s'ofereixen en els procediments 2, 3 i 4 s'acumulen a les d'ingrés lliure. Els de
torn 5 no consumeixen plaça.

Els òrgans de selecció publicaran la llista d'aspirants i l'elevaran a la DGPD.

La Directora dictarà una resolució amb els aspirants seleccionats. S'hi pot interposar recurs potestatiu de
reposició i/o contenciós-administratiu, si escau.



MÉS INFORMACIÓ
www.stei.cat/publica/oposicions

MOLTA SORT A TOTHOM!


