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Convocatòria de nova contractació de professorat de religió 
catòlica per a cobrir llocs de treball vacants i substitucions 
(06/02/2018). 
 
 
En compliment del punt 4.2 de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, s’obre 
un termini del  6 al 8 de febrer de 2018 per a  presentar sol·licituds per als 
següents nivells i bisbats: 
 

‐ PRIMÀRIA 
 

‐ ARQUEBISBAT DE BARCELONA 
 

 
 
 
 
 
Substitucions a cobrir: 
 
CENTRE DOTACIÓ HORÀRIA 
  
Institut Escola Antaviana 0,50 
  
Escola Bac de Roca/ Escola Marinada 
 

1,.00 
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Les persones interessades hauran de presentar sol·licitud de participació segons 
el model que es pot trobar a aquesta mateixa pàgina web. 
 
A l’esmentada sol·licitud hauran d’adjuntar la següent documentació: 

‐ Títol de mestre/a 
‐ Fotocòpia DNI 
‐ Certificat mèdic acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat/da per 

cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions 
corresponents al cos i lloc de treball que s’ha d’ocupar 

‐ Proposta de l’Arquebisbat de Barcelona 
‐ DECA (Declaració eclesiàstica de competència acadèmica) 
‐ Acreditació de competència lingüística en català (Nivell C o equivalent) 
‐ Full d’autobarem amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats 

d’acord amb el barem de l’annex 2 (que s’adjunta  a aquesta convocatòria) 
de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d’aprovació de les bases 
per a la  contractació laboral temporal de professorat de religió en centre 
docents públics dependents del Departament d’Ensenyament. 

‐ Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma 
per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic 
de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es 
pugui comprovar la veracitat de la declaració. 

o Les persones que no presentin aquest document han de presentar 
un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

 
 
 
Barcelona, 6 de febrer de 2018 
 
 

 

 

Annex 2 

Barem  

1. Experiència docent (màxim 24 punts) 

1.1 Per cada any d’experiència docent impartint l’ensenyament de la religió en centres públics, en el mateix 
nivell educatiu pel qual es participa, 1 punt per any complet (0,08 per fracció de mes complet). 

1.2 Per cada any d’experiència docent impartint l’ensenyament de la religió en centres públics, en un nivell 
educatiu diferent del que es participa, 0,85 punts per any complet (0,06 punts per fracció de mes complet). 

1.3 Per cada any d’experiència docent impartint l’ensenyament de la religió en altres centres, 0,40 per any 
complet (0,03 punts per fracció de mes complet). 
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1.4 Per cada any d’experiència docent impartint altres ensenyaments en centres educatius públics 
dependents del Departament d’Ensenyament, 0,20 punts per any complet (0,015 per fracció de mes 
complet). 

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament 
fotocòpia compulsada del nomenament o contracte o certificació de la direcció del centre, amb el vistiplau de 
la Inspecció d’Educació en què consti el període al.legat. 

2. Exercici de càrrecs directius i altres funcions (màxim 5 punts) 

2.1 Per cada any com a càrrec directiu en centres docents públics, 0,4 punts per any complet (0,03 punts per 
fracció de mes complet). 

2.2 Per cada any d’exercici en centres docents públics com a coordinador/a de cicle, cap de seminari, de 
departament, així com la funció tutorial exercida a partir de l’entrada en vigor de la LOE, 0,3 punts per any 
complet (0,02 punts per fracció de mes complet). 

En aquest apartat es consideraran com a altres funcions docents anàlogues les previstes en l’última 
convocatòria de concurs de trasllats de professorat, corresponent al nivell d’ensenyament per al qual es 
presenti sol.licitud de participació. 

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, 
certificació acreditativa en què consti la data de presa de possessió i cessament o, si s’escau, de continuïtat 
en el càrrec o funció docent. 

3. Titulacions acadèmiques diferents de la requerida per formalitzar el contracte (màxim 5 punts) 

3.1 Titulacions atorgades per centres superiors de ciències eclesiàstiques, d’acord amb el que regula el Reial 
Decret 1619/2011, de 14 de novembre (BOE de 16 de novembre) 

a) Titulacions equivalents al títol oficial de màster, 4 punts. 

b) Titulacions equivalents al doctorat, 4 punts. 

c) Titulacions equivalents a la llicenciatura o grau, 3 punts. 

d) Titulacions equivalents a la diplomatura, 2 punts. 

3.2 Altres titulacions universitàries 

a) Titulació oficial de màster, de suficiència investigadora o certificat-diploma d’estudis avançats, 3 punts. 

b) Titulació de doctorat, 3 punts. 

c) Titulació de segon cicle o de grau, 2 punts. 

d) Titulació de primer cicle, 1 punt. 

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, 
certificació acadèmica o fotocòpia del títol corresponent o, si s’escau, certificació de l’abonament dels drets 
d’expedició. 

En el cas d’estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, certificació 
acadèmica en què s’acrediti la superació de totes les assignatures corresponents als tres primers cursos. 
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La presentació del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte donarà lloc exclusivament al reconeixement de la 
puntuació corresponent a la titulació de segon cicle. 

3.3 Altres certificacions 

Pel certificat oficial d’escola oficial d’idiomes de nivell intermedi o certificat B1 del Consell d’Europa, 0,25 
punts. 

Pel certificat oficial d’escola oficial d’idiomes de nivell avançat o certificat B2 del Consell d’Europa, pel títol de 
tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de formació professional, o pel títol professional de música o 
dansa dels conservatoris, 0,5 punts. 

En cas d’al·legar dues certificacions d’un mateix idioma, es valorarà únicament la del nivell superior. 

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, 
certificació acadèmica o fotocòpia del títol corresponent o, si s’escau, certificació de l’abonament dels drets 
d’expedició.  

4. Activitats de formació i perfeccionament (màxim 4 punts) 

4.1 Per activitats de formació i perfeccionament de contingut directament relacionat amb l’ensenyament de la 
religió, organitzades o reconegudes per l’autoritat eclesiàstica o per les administracions educatives. 

a) Com a ponent, 0,20 punts per cada bloc de 5 hores. 

b) Com a assistent, 0,25 punts per cada bloc de 15 hores. 

4.2 Per activitats de formació i perfeccionament relacionades amb la didàctica, les noves tecnologies 
aplicades, la psicopedagogia o l’organització escolar, convocades per les administracions educatives, per les 
universitats o per institucions no lucratives homologades o reconegudes per les administracions educatives. 

a) Com a ponent, 0,10 punts per cada bloc de 5 hores. 

b) Com a assistent, 0,15 punts per cada bloc de 15 hores. 

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, 
certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent amb especificació de les hores de 
durada (no s’acceptarà cap certificació que no les indiqui). En el cas de les activitats organitzades per 
institucions no lucratives, a l’esmentada certificació s’hi farà constar el reconeixement de l’homologació del 
curs que s’al.lega. 

  

5. Publicacions 

Per publicacions de caràcter didàctic sobre l’ensenyament de la religió, o directament relacionades amb 
aspectes generals de currículum o amb l’organització escolar: màxim 1 punt. 

Documentació justificativa: 

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com certificat de l’editorial on consti el títol del llibre, 
autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d’exemplars i que la seva difusió ha estat en 
llibreries comercials. 
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En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com la certificació en què consti el nombre 
d’exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què 
pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d’edició. 

En el cas que l’editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no 
s’hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació 
expedida per l’òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l’autor o els autors, data de la primera 
edició, nombre d’exemplars i la difusió que se n’ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions 
culturals, etc.). 

En el cas que l’editorial o associació hagin desaparegut, aquesta situació haurà de justificar-se per qualsevol 
mitjà de prova admissible en el dret. 

No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat on no figuri l’ISBN i que tinguin 
l’obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel 
Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, si escau, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l’autor en 
sigui l’editor. 

En el cas de publicacions en format electrònic, es presentarà un informe en el qual l’organisme emissor 
certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document 
s’indicarà, a més de la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la data de publicació i la URL. A 
més, se’n presentarà un exemplar imprès.  

6. Certificat de coneixement de la llengua catalana de nivell superior al requerit per a la formalització del 
contracte: 1 punt 

Només es valorarà un certificat. 

Documentació justificativa: En cas que no consti al registre informàtic del Departament d’Ensenyament, 
certificació corresponent o, si s’escau, certificació de l’abonament dels drets d’expedició. Es tindran 
únicament en compte els certificats que constin com a equivalents en la normativa vigent de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 
 


