
fins a 25 temes: 2 bolles
fins a 50 temes: 3 bolles
més de 50: 4 bolles

Elecció de temes

5 punts màxim d'experiència docent

Fase d'oposició 66%

Fase de concurs 33% 

Proves eliminatòries

Concurs de mèrits 2023 o 2024

L'oferta pública d'ocupació s'ha de publicar 
abans de l'1 de juny de 2022.
La convocatòria s'ha de publicar abans del 
31 de desembre del 2022.
El procés s'haurà d'haver resolt abans 
d'acabar el 2024.

Es convocarà una sola vegada

Concurs oposició 2022

Concurs oposició 2023 i 2024
RD 276/2007 (modificat pel RD 270/2022), disposició transitòria 4a

Les places vacants estructurals ocupades 
ininterrompudament per personal temporal 
almenys 3 anys abans del 31 de desembre de 
2020, excepte les que van al concurs de 
mèrits.
Podria ser, també les places de la taxa de 
reposició (jubilacions...) del 2021, 22 i 23.
L'oferta pública d'ocupació s'ha de publicar 
abans de l'1 de juny de 2022. La convocatòria, 
abans del 31 de desembre de 2022.

Quines places es convocaran?
No cal superar la prova A per accedir a la B
L'administració tria el pes de les proves 
(mínim del 40 % cadascuna)

Proves no eliminatòries (A i B)

fins a 25 temes: 3 bolles 
fins a 50 temes: 4 bolles 
més de 50: 5 bolles

Elecció de temes (A)

Només preparació i defensa d'una UD (B.1)
No hi ha programació

7 punts d'experiència docent (màxim 10 anys)
0,75 per fase d'oposició superada a partir del 
2012 de la mateixa especialitat a la qual s'opta

Fase de concurs 40%

Les places vacants estructurals ocupades 
ininterrompudament per personal temporal 
des d'abans de l'1 de gener del 2016.
Les places estructurals actualment ocupades 
per personal temporal amb una antiguitat 
anterior a l'1 de gener del 2016. 

Quines places es convocaran?

Experiència docent: 7 punts (màxim 10 anys)
Formació acadèmica: 3 punts
Altres mèrits: 5 punts

Fase d'oposicions superada a partir del
2012 de la mateixa especialitat: 2,5 punts,
Formació permanent: 2 punts

Barem 15 punts

El concurs serà de lliure 
concurrència: no restringit

No hi haurà fase de pràctiques

Excepte especialitats pràctiques
Sense prova pràctica (B.2)

Cal superar la fase d'oposició per anar al concurs
Fase d'oposició 60%

RD 276/2007

RD 276/2007 (modificat pel RD 270/2022), disposició transitòria 5a


