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BAREMACIÓ DOCENTS DE RELIGIÓ CATÒLICA 

El bisbat de Girona posa en coneixement de les persones interessades a ser candidates a 

docents de religió confessional catòlica els criteris de baremació dels seus mèrits 

personals,curriculars i professionals. Aquest número de barem serà el que el candidat 

tindrà a l’hora de ser proposat pel bisbat de Girona, a requeriment de l’administració 

educativa. 

Tot candidat tindrà dret a tornar a accedir a la baremació quan aporti nous mèrits. 

 El bisbat de Girona pot modificar sempre que ho cregui pertinent aquests mèrits, i 

en pot aplicar d’altres prèvia publicació del nou barem als espais habituals. 

1. Titulació bàsica requerida (titulacions).
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a. Titulació universitària. 

i. Grau en magisteri. 

ii. Graus que donin accés a l’ensenyament secundari. 

b. Nivell C de català. 

c. DECA per al nivell que es proposa. 

2. Exigència del bisbat: empadronament en algun municipi de la diòcesi (mínim 

dos anys),excepte en cas de reagrupament familiar. 

3. Provinent d’una altra diòcesi, amb proposta de l’altra diòcesi, amb 

justificació del desplaçament:8punts. 

4. Antics docents de religió que actualment ja estan en possessió de tota la 

titulació (fora de puntuació). 

5. Altres titulacions acadèmiques (justificades amb certificacions i no 

requerides per accedir a la plaça). 

a. De temàtica específica (fins a 6 punts). 

i. Acabats: 3 punts per cada titulació de grau, llicenciatura, 

diplomatura, màster, doctorat. 

ii. No acabats: 0,5 punts per cada titulació de grau, llicenciatura, 

diplomatura, màster, doctorat. Mínim dos cursos complets. 

b. De temàtica no específica (fins a 1 punt). 

i. Acabats: 0,5 punts per cada titulació de grau, llicenciatura, 

diplomatura, màster, doctorat. Mínim dos cursos complets. 
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ii. No acabats: 0,2 punts per cada titulació de grau, llicenciatura, 

diplomatura, màster, doctorat. Mínim dos cursos complets. 

6. Activitats de formació permanent (fins a 5 punts). 

a. De temàtica específica reconeguda per l’Església: 0,4 punts per cada 

10 h. 

b. De temàtica no específica (especialment d’humanitats): 0,1 punts per 

cada 10h. 

7. Participació en tasques eclesials i/o parroquials
2
 (justificacions). Fins a 10 

punts. 

a. Actualment. 

i. Esplai (especificar temps d’estada): 1 punt per any complet. 

ii. Catequista (especificar temps): 1 punt per any complet. 

iii. Càritas (especificar temps i tasca): 1 punt per any complet. 

iv. Voluntariat eclesial o social (especificar temps i tasca): 1 punt 

per any complet. 

v. Altres: a determinar per l’entrevistador/a. 

b. En el passat (fins a 5 punts). 

i. Esplai (especificar temps): 0,5 punts per any complet. 

ii. Catequista (especificar temps): 0,5punts per any complet. 

iii. Com a catequitzat (especificar anys d’assistència a catequesi): 

0,2 punts per any complet. 

iv. Càritas (especificar temps i tasca): 0,5 punts per any complet. 

v. Voluntariat eclesial o social (especificar temps i tasca): 0,5 punts 

per any complet. 

vi. Altres: a determinar per l’entrevistador/a. 

8. Experiència laboral (especificar lloc i temps en la certificació):
3
 (fins a 4 

punts). 

a. Escolar: 1 punt per any complet. 

b. No escolar: 0,4 punts per any complet. 

c. En el lleure: 0,5 punts per any complet. 
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9. Publicacions (llibres o articles): fins a 2 punts. 

a. Referides a la temàtica de religió: 1 punt per cada llibre o article. 

b. D’altres temàtiques (especialment d’humanitats): 0,2 punts per cada 

llibre o article. 

10. Ordre de la petició (data d’entrada del currículum i la sol·licitud per tal de ser 

proposat):
4
 0,5 punts per cada any complet. 

11.  Entrevista personal: 15 punts. 

12. Per designació expressa del bisbe.
5
 

13. Minusvàlua reconeguda oficialment (fins a 5 punts indistintament del grau 

de minusvàlua). 

14.  Situació familiar desfavorida(fins a 5 punts indistintament de la situació). 

15.  Referències de presentació (fins a 3 punts). 

16. Altres puntuacions no consignades: fins a5 punts (cal especificar en cada cas 

circumstàncies personals, familiars...). 

                                                           
1
 No puntua ja que no discrimina.  

2
Sempre comptant 1 punt per any completa partir del segon any. Es justifica amb certificacions. 

3
Sempre comptant 1 punt per any completa partir del segon any. Es justifica amb certificacions. 

4
Quanel candidat formula la sol·licitud obté una data d’entrada. A partir d’aquesta data cada any complet es 

valorarà en 1 punt. 
5
L’ordinari diocesà disposa de la facultat, segons el Dret Canònic, de proposar la persona que cregui idònia per a la 

classe de religió confessional catòlica. 


