
Defensa programació

Prova pràctica *

Desenvolupament tema

Defensa d'una UD

0,7 punts per any en la mateixa especialitat en centres públics
0,35 punts per any en el mateix cos en centres públics
0,125 punts per any en diferent cos en centres públics
0,1 punts per any en el mateix nivell en centres no públics

Exempció de les pràctiques al personal amb temps extens de serveis
prestats.
Mesures per evitar places desertes.
Millores en tot el procés: anonimat i criteris més clars d'avaluació,
menys participants per tribunals, més transparència, etc.
Simplificació accés cos superior i noves especialitats.
Desglossament nota  i dret a còpia de les proves per a les revisions.
Processos compatibles amb els concursos de trasllats i donar
resposta a les persones amb destinació provisional

CCOO continuarem
reclamant més

concreció de quines
especialitats tindran
prova pràctica i com

serà

 CCOO continuarem reclamant:
Valoració de totes les oposicions
anteriors superades
Hem aconseguit valoració de
l'experiència a totes les
especialitats i cossos, però no en
la mesura reclamada.
Hem aconseguit la valoració de la
formació permanent, però
reivindiquem que s'inclogui en
l'apartat de formació acadèmica.
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* Només en determinades especialitats (per determinar)
amb contingut aplicable, habilitats, instrumental o tècnic)

0,75 per superació oposicions anteriors de la
mateixa especialitat (des de 2012) 
S'inclou la formació permanent segons annex IV

Formació acadèmica (màx 2 punts)

40% nota final (màx 10 punts)

Només caldrà defensar una UD i no tota la programació

Experiència docent (màx 7 punts) (10 anys)

Altres mèrits (màx 1 punt)

Fase Concurs

Prova acreditació d'idioma: català i castellà

Mateix temari (25 temes 3 boles, 26 a 50 temes 4 boles
i 51 o + temes 5 boles)

Eliminada

CCOO aconsegueix algunes reivindicacions més al nou esborrany del concurs oposició del ministeri,
però no totes, per això seguirem reclamant. Gràcies a CCOO l'estructura de l'oposició es simplifica i
augmenta el valor de l'experiència. Continuarem pressionant perquè es facin al juny de 2022

Cada part tindrà un valor mínim del 40%
(Pendent de determinar el seu valor concret a la convocatòria de Catalunya)

Part 1 + Part 2 ≥ 5 = fase concurs

1a
part

2a
part

Fase Oposició 60% nota final

Continuarem
reivindicant:

Fase prèvia

29/12/2021+Informació: bit.ly/OposicionsDocents

Una única provaUna única prova
amb dues partsamb dues parts

no eliminatòriesno eliminatòries  
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