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ACS Accés a un Cos d’un grup Superior
Al Títol IV, Capítol I del Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el
reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents,
es regula l’accés a altres cossos docents inclosos en un grup de classificació superior:

A. Qui pot participar en el procediment d’ACS?
 Funcionaris dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2
 Complir les condicions generals de la convocatòria
 Estar en possessió o reunir les condicions per a l'expedició d'alguna de les
titulacions requerides per a l'ingrés al cos superior al qual s’opta.
 Haver romàs en el cos d'origen un mínim de sis anys com a funcionari de
carrera.

Es pot concórrer als dos procediments de selecció simultàniament?
No. Els aspirants que optin pel procediment d’accés a un cos superior no poden
concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d'ingrés lliure.

Fase d’oposició
Consisteix en la superació d'una prova, en concret, en l'exposició oral i en sessió
pública d'un tema de l'especialitat a què s'accedeix, triat per l'aspirant d'entre vuit
escollits a l'atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l'especialitat.
Si existeix concordança entre la titulació acadèmica amb la qual es participa i
l'especialitat a la qual s'aspira, el tema és l'escollit per l'aspirant d'entre nou escollits a
l'atzar pel tribunal. A l'exposició del tema s'ha d'atendre tant al coneixement sobre la
matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants.
La determinació de la concordança entre la titulació i l'especialitat a què s'aspira es fa
d'acord amb la concordança de titulacions entre les especialitats docents, d'acord amb
la taula actualitzada de titulacions que hi ha la pàgina d'Internet
ensenyament.gencat.cat / Professors / Borsa de treball de personal docent.
En l’exposició l'aspirant ha de donar una visió dels trets fonamentals del tema triat,
fent referència a la relació del tema amb el currículum establert pel Departament
d'Ensenyament, d'acord amb el cicle lliurement escollit per ell, i completar l'exposició
amb el plantejament didàctic del tema indicant, en qualsevol cas, les competències, els

objectius, continguts, activitats d'ensenyament, aprenentatge i avaluació, així com els
recursos necessaris per al seu desenvolupament.
Per a l'exposició del tema l'aspirant disposa d'un temps màxim de quaranta-cinc
minuts i pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no
excedeixi d'un foli i que es lliura al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.
El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'ha d'aportar ell mateix.
L'aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d'exposar, durant
les quals pot consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió
amb l'exterior.
En les especialitats relacionades a l'annex 7, que inclouen habilitats instrumentals o
tècniques, la prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de
l'especialitat. En el seu plantejament, els tribunals s'han d'ajustar a les especificacions,
pautes i criteris que s'estableixen a l'annex 7.
Per a l'avaluació d'aquesta prova els tribunals apliquen els criteris de correcció i pautes
esmentades a la base 5.11.

Puntuació
Els tribunals qualifiquen aquesta prova de zero a deu punts. Per a la seva superació cal
obtenir una puntuació mínima de cinc punts.
Finalitzada aquesta prova eliminatòria, els tribunals fan públiques al tauler d'anuncis
del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista de les puntuacions obtingudes per tots els
aspirants. Els aspirants que la superen, accedeixen a la fase de concurs.
Una vegada finalitzada la fase d'oposició, els tribunals fan pública en el tauler d'anuncis
del local on aquesta s'hagi realitzat la llista de tots els aspirants que han participat en
aquesta fase. Han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de
la publicació per a la presentació de reclamacions, que hauran de ser per escrit, davant
el president del tribunal, referides a la fase d'oposició.
Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals estimen o desestimen
les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita. Posteriorment, fan pública la
llista amb les qualificacions definitives de la fase d'oposició i els aspirants que superen
aquesta fase. Els aspirants que superen aquesta fase accedeixen a la fase de concurs.
Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el
director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

Superació del concurs oposició
Superen el concurs-oposició els aspirants que hagin obtingut almenys cinc punts en la
valoració de la prova sempre que, ordenats segons la puntuació global assignada de les
fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al
nombre de places reservades per aquest procediment.

Per tal d'obtenir la puntuació global les comissions de selecció ponderen en un 55% la
puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 45% la puntuació obtinguda en la
fase de concurs. La puntuació global és la suma de les puntuacions obtingudes en les
dues fases, una vegada realitzades les ponderacions abans esmentades.

Fase de pràctiques
Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase de
pràctiques perquè acreditin haver prestat serveis, com a mínim, durant un curs escolar
com a funcionaris docents de carrera poden optar, no obstant això, per ser nomenats
funcionaris en pràctiques, i incorporar-se a la destinació adjudicada, i quedar exempts
de l'avaluació d'aquesta.
Els aspirants que s'acullin a l'opció esmentada hauran de romandre en aquesta situació
fins al nomenament com a funcionari de carrera. Els qui no realitzin l'opció de ser
nomenats funcionaris en pràctiques romandran en els seus cossos d'origen fins que
se'ls nomeni funcionari de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva
promoció.

