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R/N: 1609/OR00058

Full d’autobarem de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants en comissió 
de serveis a l’Institut Obert de Catalunya. Convocatòria 2022

Dades personals
Nom i cognoms DNI

1. Trajectòria professional (màxim 3 punts)
Detall Autobarem Tribunal

partat 1

Per cada any d’experiència docent que superi els cinc exigits 
com a requisit, com a funcionari/ària de carrera dels cossos que 1.1 integren la funció pública docent: 0,2500 punts (per cada mes: 
0,0208 punts; fins a un màxim de 2 punts)

1.2 Per cada any d’experiència com a docent de plantilla a l’IOC: 
0,5000 punts (per cada mes: 0,0416 punts)

1.3 Per pertànyer a algun dels cossos de catedràtics: 0,5000 punts 
Per comptar amb l’acreditació de directiu/iva professional 1.4 docent: 0,5000 punts

Total a

2. Exercici de càrrecs directius i de coordinació (com màxim 2 punts)*
Detall Autobarem Tribunal

Per cada any d’exercici del càrrec de director/a d’un centre 
2.1 educatiu públic, amb avaluació positiva, quan aquesta s’hagi fet: 

0,5000 punts (per cada mes: 0,0416 punts)
Per cada any d'exercici del càrrec de cap d'estudis, 
coordinador/a pedagògic/a, secretari/ària, d’altres òrgans 

2.2 unipersonals de direcció addicionals, coordinador/a d'aula de 
formació de persones adultes o anàleg: 0,2500 punts (per cada 
mes: 0,0208 punts)
Per cada any de servei en òrgans unipersonals de coordinació 

2.3 de centres docents públics: 0,1000 punts (per cada mes: 0,0083 
punts)

Total apartat 2
*Encara que en un mateix curs s'hagin exercit simultàniament diferents càrrecs, només se’n valorarà un.

3. Formació acadèmica (com a màxim 3 punts)
Detall Autobarem Tribunal

Per cada titulació universitària diferent de l’exigida en el seu moment per a l'ingrés al cos de la 3.1 funció pública docent des del qual es concursa (fins a un màxim de 2 punts)
3.1.1 Per titulacions de grau: 1,2000 punts
3.1.2 Per titulacions universitàries de primer cicle: 0, 6000 punts
3.1.3 Per titulacions universitàries de segon cicle: 0,6000 punts
3.2 Pel premi extraordinari de llicenciatura o grau: 0,5 punts

Per estudis universitaris de tercer cicle, títol oficial de 
3.3 màster, suficiència investigadora o qualsevol altre títol 

equivalent: 0,5000 punts
3.4 Pel títol de doctor/a: 1,0000 punts

Únicament es valoren els mèrits completats fins al 24 de febrer de 2022, data en què va finalitzar el termini de presentació de 
sol·licituds de participació. Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat. 



Pel certificat de nivell superior de català (C2): 0,5000 3.5 punts

Per cada títol professional de música o dansa: 0,5000 3.6.1 punts
Per cada certificat d’idioma estranger de nivell C2: 0,6000 3.6.2. a) punts
Per cada certificat d’idioma estranger de nivell C1: 0,4000 3.6.2. b) punts
Per cada certificat d’idioma estranger de nivell B2: 0,2000 3.6.2. c) punts

3.6.3 Per cada títol de tècnic/a superior d’APD: 0,2000 punts
Per cada títol de tècnic/a superior d’FP o equivalent: 3.6.4 0,2000 punts
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Detall Autobarem Tribunal

3.6 Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial

3.6.5 Per cada títol de tècnic/a superior d’esports: 0,2000 punts
Total apartat 3

4. Altres mèrits relacionats amb la preparació científica i didàctica (com a màxim 3 punts)
Detall Autobarem Tribunal

4.1 Activitats de formació (com a màxim 2 punts)
Assistència a cursos de formació i perfeccionament relacionats amb l'especialitat docent des de la 

4.1.1 qual s’opta o amb l'organització escolar, la direcció i gestió de centres, les noves tecnologies 
aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació:
Inferiors a 100 hores i iguals o superiors a 30 hores: 0,0500 
punts
A partir de 100 hores: 0,1000 punts

Publicacions de caràcter pedagògic relacionades amb l'especialitat docent des de la qual s’opta, o 
4.3 amb l'organització escolar, la direcció i gestió de centres, les noves tecnologies aplicades a 

l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació (com a màxim 1 punt)

A partir de 60 hores: 0,2000 punts
Participació en programes i projectes d’innovació (com a 4.2 màxim 1 punt) 
Per cada certificat de participació en projectes d’innovació 4.2.1 educativa en centres educatius públics: 0,2500 punts
Per a cada certificat de participació en pràctiques educatives 

4.2.2 de referència reconegudes pel Departament d’Educació: 
0,2500 punts

4.1.2 Per haver impartit cursos de formació i perfeccionament
Inferiors a 60 hores i iguals o superiors a 20 hores: 0,1000 
punts

Per cada llibre: 0,2500 punts, dividits pel nombre d’autors
Per cada capítol de llibre: 0,1000 punts, dividits pel nombre 
d’autors
Per cada article publicat en revistes científiques o 
professionals: 0,0500 punts, dividits pel nombre d’autors

4.4 Altres mèrits (com a màxim 1,5000 punts)
Per cada especialitat de la qual la persona participant sigui 
titular corresponent al cos pel qual es concursa, i diferent de 4.4.1 la d'ingrés, adquirida pel procediment d'adquisició de noves 
especialitats: 0,5000 punts
Per a cada acreditació de perfil professional per a personal 

4.4.2 docent dependent del Departament d’Educació, diferent de la 
competència digital docent: 0,5000 punts.
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Per l’avaluació de la funció docent amb valoració positiva, en 4.4.3 el cas que aquesta s’hagi fet (0,2500 punts).  
4.4.4 Per la tutoria de pràctiques de títols oficials: 0,2500 punts 

Total apartat 4 

Tribunal 

Puntuació total (puntuació màxima: 10 punts)    Punts 
Total apartats 

Lloc i data 

Signatura 

Detall Autobarem 
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