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PREGUNTES FREQÜENTS DEL CONCURS DE MÈRITS

1.- Quines seran les dates del tràmit? Com ho he de
fer?

El tràmit s’haurà de fer des del 21 de novembre fins al 21 de
desembre de 2022 ambdós inclosos de manera telemàtica mitjançant:
Certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve PIN o Cl@ve Permanent i estarà
disponible a la pàgina de la Direcció General de Personal Docent.

2.- Qui pot participar?
Els aspirants poden sol·licitar places corresponents a cos, especialitat,

torn d’ingrés sempre que acreditin el compliment dels requisits exigits en
cada cas encara que no hagin fet feina mai a data 21 de desembre de 2022.

3.- Quin és el procediment d’ingrés?
Pel torn lliure ( codi 1: un total de 2478 places) o pel torn de reserva per a
persones amb discapacitat (codi 2: un total de 105 places).

Només es pot optar a un dels dos torns. Les places desertes del torn 2
s’acumularan al torn 1.

Si una persona no obté plaça al torn 2 i té més punts que el dels torn 1,
s’incorporarà a la llista del torn lliure.

La participació pel torn de reserva per a persones amb discapacitat ho ha de
seleccionar a la sol.licitud. Si opten per aquesta opció, NO poden concórrer a
places de la mateixa especialitat pel sistema d’ingrés lliure en aquesta
administració educativa.

4.- Quina és la distribució per cossos?
CODI COS PLACES
590 Professors d’ensenyament

Secundària
1726

592 Professors d’EOI 30

594 Professors de música i arts
escèniques

31

595 Professors d’arts plàstiques i
disseny

21



596 Mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny

4

597 Mestres 698

598 Professors especialistes en
Sectors Singulars de

Formació Professional

73

5.- Quins són els requisits generals?
* Tenir la nacionalitat espanyola, o la d’altres estats membres de la Unió
Europea.

* Tenir l’edat per poder accedir a la funció pública i no excedir, en el moment del
nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta, amb caràcter
general, per a la jubilació.

* No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que siguin
incompatibles amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat
a la que opta.

* No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de
les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial
per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l’accés al cos
o escala de funcionari.

* No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la
llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament
sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i
corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

* No ser funcionari de carrera ni funcionari en pràctiques, o estar pendent del
corresponent nomenament com a funcionari de carrera, del mateix cos al qual
aspira ingressar.

* Acreditar el domini de la llengua catalana.

* Els aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola i el seu idioma oficial
no sigui el castellà, han d’acreditar un coneixement adequat d’aquest idioma.

6.- Quins són els requisits específics?
Els requisits que s’han d’entregar escanejats i en format PDF encara que

estiguin al portal del personal seran:



* Titulació universitària o equivalent a efectes de docència.

* Màster de formació pedagògica o equivalent (cos de Secundària, d’ EOI i
Professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional).

* Capacitació de català ( C1 + FOLC).

Important: No fa falta que estiguin compulsats

7.- Quins són els requisits i condicions específiques per als
aspirants amb discapacitat?
Els aspirants que participin en el torn de reserva per a aspirants amb
discapacitat han de presentar amb la sol·licitud un dictamen expedit per l’òrgan
competent, amb el contingut següent:

● La indicació que el grau de discapacitat és igual o superior al 33%.
● El compliment de les condicions d’aptitud personal de manera

autònoma en relació amb les funcions docents.

8.- Com puc acreditar el títol acadèmic oficial exigit a la
convocatòria i que s’al·lega com a titulació d’ingrés.

Els aspirants han d’annexar còpia del títol al·legat com a requisit per a
l’ingrés al cos docent pel qual participa en el procediment selectiu (anvers
i revers), o en el seu defecte, certificació acadèmica oficial que acrediti
haver realitzat tots els estudis per l’obtenció del títol juntament amb l’acreditació
d’haver abonat els drets per la seva expedició.
En el cas que aquesta titulació s’hagi obtingut a l’estranger, ha d’aportar, en tot
cas, la credencial que acrediti la seva homologació o, si escau, la declaració
d’equivalència a nivell acadèmic de grau que ha d’acompanyar-se de la
documentació acreditativa d’estar en possessió de la formació pedagògica i
didáctica.

9.- Com puc acreditar el Màster de Formació pedagógica o
equivalent?
Amb alguns dels documents següents:

*Màster universitari que habilita per a l’exercici de les professions regulades
de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació
professional i escoles oficials d’idiomes. Si la titulació s’ha obtingut a
l’estranger, s’ha de presentar el corresponent reconeixement o credencial
expedit pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.



* Títol professional d’especialització didàctica, del certificat de
qualificació pedagògica o del certificat d’aptitud pedagògica, obtinguts
amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2009.

*Títol de mestre, de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia o d’una
llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i
didàctica, obtinguts amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2009. En el cas d’haver
cursat els ensenyaments a què fa referència la disposició transitòria vuitena de
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i acrediti tenir cursats 180
crèdits dels ensenyaments de pedagogia o psicopedagogia abans de l’1
d’octubre de 2009, ha de presentar fotocòpia de la certificació en què consti la
superació d’aquests 180 crèdits.

* Acreditació d’haver prestat serveis docents durant dos cursos
acadèmics complets o durant 12 mesos en periodes continus o
discontinus ( abans de l’1 d’octubre de 2009 a centres públics o
privats).S’haurà d’aportar un certificat original de vida laboral i un certificat
expedit pel centre.

* Titulació declarada equivalent a efectes de docència al cos
d’especialistes en sector singulars de FP que per raons derivades de la
seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han
d’acreditar la formació pedagògica i didàctica mitjançant algun dels documents
següents:

- Certificació oficial de la formació pedagògica i didáctica.

- Acreditació d’haver prestat serveis docents durant dos cursos
acadèmics complets, o durant 12 mesos en períodes continus o
discontinus, amb anterioritat a l’1 de setembre de 2014, a centres públics o
privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats dels nivells i
ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret
1834/2008.

Important: Cos de professors de música i arts escèniques, els professors d’arts
plàstiques i disseny i els mestres de taller d’arts plàstiques i disseny NO
necessiten el màster.

10.- Com puc acreditar el requisit de català C1+FOLC?
Per acreditar el domini de la llengua catalana s’ha d’adjuntar còpia dels
certificats següents:

a) Per a les especialitats del cos de mestres, el certificat de
capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a
l’educació infantil i primària (CCIP) o un d’equivalent.
https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2874416

https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2874416


● Certificat de llengua catalana del nivell C1, expedit pel Servei
Lingüístic.

● Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua
catalana a l’educació infantil i primària.

● Certificat de coneixements mitjans de català expedit pel rectorat
(fins
al 1991 inclòs).

● Diplomatura de professorat d’EGB en ciències, ciències socials
i
preescolar (pla d’estudis de 1990 i pla d’estudis de 1984
adaptat al
del 1990).

● Graduat en educació infantil o en educació primària (pla de
2009)

● Títol de mestre de les especialitats d’educació infantil, primària,
educació física, educació musical i llengua estrangera (pla de
1993).

b) Per a les funcions dels altres cossos, el certificat de capacitació per
a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària o un
d’equivalent (CCS).
🔗https://folc.uib.cat/Convalidacions-i-equivalencies/

● Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua
catalana
a l’educació secundària.

● Màster Universitari de Formació del Professorat UIB (pla
d’estudis de 2010)

Per obtenir el certificat de capacitació, pots fer el tràmit telemàtic a través
del següent enllaç:
🔗https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4558900

Important: Consultar els enllaços🔗

11.- He d’acreditar els mèrits? Fins quan puntuen?
Els mèrits que mostra l’aplicació informàtica que consten a la Direcció General
de Personal docent no s’han de justificar documentalment. S’hauran
d’adjuntar els mèrits nous que volguem que ens puntuïn.

Únicament seran valorats aquells mèrits assolits i degudament
perfeccionats (inclosa l’experiència docent) a data 21 de desembre de 2022,

https://folc.uib.cat/Convalidacions-i-equivalencies/
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4558900


sense que un mateix mèrit pugui ser valorat en més d’un apartat o subapartat
del barem.

Important: La documentació que ha estat aportada per acreditar el compliment
d’un requisit no serà valorada en cap cas com a mèrit.

12.- Com he d’introduir els mèrits que no apareixen al portal del
personal?

S’hauran d’adjuntar de manera manual (format PDF) al lloc que hauran
habilitat a la sol.licitud.

13.- Quantes sol·licituds de participació puc presentar?
Serà obligatori presentar una sol·licitud per cada especialitat a la qual volem
optar. La persona aspirant podrà presentar tantes sol·licituds de participació
com especialitats a les qual vol optar. Per a cada especialitat s’haurà de
formalitzar un tràmit diferent.

14.- Què passa si present vàries sol·licituds per a la mateixa
especialitat en la mateixa o en diferents comunitats
autònomes?
Es tendrà en consideració, únicament, la darrera sol·licitud formalitzada dins el
termini de presentació de sol·licituds.

Important: Presentar a la comunitat autónoma que es posa com a primera
opció.

15.- Puc participar a diferents cossos? I a diferentes
especialitats?
Sí. Els aspirants poden participar per més d’una especialitat del mateix cos
i per especialitats de diferents cossos, mitjançant sol·licituds
diferenciades, d’acord amb el que preveuen les bases 3.4 i 3.5.

IMPORTANT: UNA sol·licitud per cada una de les especialitats.

A la mateixa especialitat es podran seleccionar totes les Comunitats
Autònomes que figuren a l’Annex 4.

16.- Quina és la Comunitat que baremarà?



Els aspirants han de participar en la convocatòria de la comunitat autònoma a
la que pertanyi la plaça que sol·liciten en primer lloc, havent d'abonar les
taxes que hi estableixi la Comunitat.
Aquesta comunitat autònoma serà la responsable de baremar els mèrits
aportats.

17.- Es concursa per Illes?
NO. Només es poden seleccionar Comunitats Autònomes excepte
Catalunya, Galícia, País Basc i Canàries.

Hem d’ordenar les comunitats on es vol optar a cada sol·licitud presentada per
ordre de preferència. Els aspirants han de participar en la convocatòria de la
comunitat autònoma a la que pertanyi la plaça que es sol·licita en primer lloc,
havent d’abonar les taxes que hi estableixi.

18.- Quins són els codis de les diferents comunitats? Annex 4
CODI COMUNITAT AUTÒNOMA/CIUTAT AUTÒNOMA

01 Andalusia
02 Aragó
03 Principat d’Astúries
04 Illes Balears
06 Cantàbria
07 Castella Lleó
08 Castella La Manxa
10 Extremadura
12 La Rioja
13 Madrid
14 Regió de Múrcia
15 Comunitat Foral de Navarra
16 Comunitat Valenciana
18 Ciutat Autònoma de Ceuta
19 Ciutat Autònoma de Melilla

19.- Si em present a una Comunitat com a primera opció on
només es parla castellà, hauré de traduir la documentació?
Aquesta pregunta la tractarem a la propera mesa i vos informarem
posteriorment.

20.- Què hauré de fer al tràmit de la nostra Comunitat?
Els aspirants que participin mitjançant el tràmit telemàtic d’aquesta comunitat
autònoma, una vegada consignades les dades personals, han de seleccionar el
cos, l’especialitat i el torn d’ingrés pel qual participen (torn 1 o torn 2), han
d’indicar com a primera administració educativa les Illes Balears i a continuació,



si escau, per ordre de preferència, les administracions educatives de l’annex 4,
d’aquesta convocatòria, que convoquen places d’aquesta mateixa especialitat i
torn d’ingrés. NO es poden presentar a places d’un mateix cos i especialitat
corresponents a diferents torns d’ingrés.

A continuació, l'aspirant ha d’especificar el títol al·legat per l’ingrés al cos i
a l’especialitat.
Posteriorment ha d’adjuntar a la sol·licitud de participació la documentació
acreditativa del compliment dels requisits en format d’arxiu PDF. També
ha d’adjuntar la documentació justificativa dels mèrits al·legats que hagi
introduït manualment.

21.- Què he de pagar de taxa? Hi ha exempcions?
Per a cada una de les sol·licituds s’haurà de pagar 83,72 euros. Les taxes
s’han d’abonar de manera telemàtica (banca electrònica o targeta bancària).

Exempcions de pagaments: persones en situació legal de desocupació,
persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, famílies nombroses,
víctimes de violència de gènere...).

Els aspirants que al·leguin alguna de les causes d’exempció del pagament dels
drets de participació han d’adjuntar a la sol·licitud la documentació acreditativa
d’aquesta causa d’exempció d’acord amb el que s’indica a la base 3.2.5.3.

22.- Puc recuperar el pagament de la taxa?
Únicament es retornarà l’import de la taxa del dret de participació als aspirants
exclosos en la llista definitiva, i sempre que ho sol·licitin en el termini de vint
dies naturals comptadors des de l’endemà que es faci pública la llista
esmentada en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.
No es retornarà l’import de la taxa als aspirants que hagin presentat vàries
sol·licituds de participació per a la mateixa especialitat, en la mateixa o diferent
comunitat autònoma de les assenyalades a l’annex 4.

23.- Quan es completa la tramitació telemática?

La tramitació telemàtica només es completa quan s’envia la sol·licitud, amb
la qual cosa s’obté un número de registre. Els aspirants que han registrat la
sol·licitud de participació correctament rebran, a l’adreça electrònica indicada
en la sol·licitud de participació, un correu electrònic amb el justificant de
registre generat i el justificant de pagament com a confirmació de la
presentació telemàtica.



24.- Si presentam una sol·licitud en més d’una especialitat
convocades en la mateixa administració s’ha de tornar lliurar
una altra vegada la documentació dels mèrits?

NO. Quan aquesta participació es realitzi sol·licitant en primer lloc places d’una
altra especialitat convocades en la mateixa administració en la que s’ha
presentat la primera sol·licitud de participació, no serà necessari aportar de nou
la documentació justificativa dels mèrits al·legats, sempre que la persona
interessada ho manifesti en la sol·licitud de participació marcant la casella
corresponent.

25.- Fins quin dia es tendran en compte els mèrits?
Tots els mèrits al·legats han d’estar assolits, perfeccionats i acreditats a data
21 de desembre de 2022

26.- Quina és la puntuació màxima que podem obtenir al
barem?
La puntuació màxima és de 15 punts.

27.- Barem
Experiència docent: puntuació màxima 7 punts (es valoraran màxim 10 anys)

● Mateixa especialitat i cos en centres públics: 0,7 per any i 0,0583 per mes
sencer.

● Diferent especialitat del mateix cos en centres públics: 0,35 per any i 0,0291
per mes sencer.

● Diferent cos en centres públics: 0,125 per any i 0,0104 per mes sencer
● Centres concertats i privats (mateix nivell o etapa): 0,1000 per any i 0,0083 per

mes sencer

Important: L’experiència a les especialitats que abans eren del cos de PTFP i que ara
són de Secundària, es valoraran com experiència de la mateixa especialitat a
secundària.
Formació Acadèmica: puntuació màxima 3 punts

● Expedient acadèmic del títol al·legat:
- De 6 a 7,49 o escala de 1,50 a 2,50.....   0,5 punts
- De 7,50 a 8,99 o escala de 2,51 a 3,39..... 1 punt
- De 9,00 a 10,00 o de 3,40 a 4.00............. 1,5 punts

Important: Si tenim menys d’un 6 a l’expedient acadèmic No puntua.

● Doctorat, postgraus i premis extraordinaris:



- Estudis avançats, màsters oficials, suficiència investigadora..... 1 punt
- Títol de doctor/a ..................  1 punt
- Premi extraordinari doctorat ................. 0’5 punt

● Altres titulacions universitàries:
- Primer cicle: 1 punt
- Segon cicle: 1 punt

● Titulacions de règim especial i de Formació Professional:
- Per cada Títol professional de música i dansa: 0,5 punts
- Per cada Títol de Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny: 0,2
- Per cada Títol de Tècnic Superior de Formació Professional: 0,2
- Per cada Títol de Tècnic Esportiu Superior: 0,2 punts
- Nivell avançat de l’EOI (C1 i C2): 0’5

Important: en el cas de català, només puntua el C2 perquè el C1 és
requisit.

● Domini d’idiomes estrangers (admesos per ACLES)
- C1 o C2: 0,5 punts
- Només es valora el de més nivell de la mateixa llengua. Incompatible amb

el 2.4.2

Altres mèrits: puntuació màxima 5 punts

● Fase d’oposició superada a partir de 2012: 2,5 per fase superada de la
mateixa especialitat a la qual s’opta

● Formació permanent( puntuació màxima 2 punts)
- Cursos de 30 a 99 hores: 0,2 punts/curs
- Cursos de 100 hores o més: 0,5 punts/curs
- Cursos de 20 a 29 hores: se sumen tots els cursos i la suma computarà

com un sol curs d’acord als dos punts anteriors (0,2 o 0,5 punts)

28.- Quan sortirà la llista provisional d’admesos? Podrem fer
reclamacions?
Sortiran dues llistes provisionals: una d’aspirants admesos( amb la puntuació
provisional assignada) i una d’aspirants exclosos (amb la causa d’exclusió).

En principi sortirà al febrer/març de 2023. La normativa preveu que per
altres motius pugui sortir al 2024 ( dependrà de la quantitat d’aspirants
que s’hi presentin i del temps necessari per baremar).

Posteriorment s’obrirà un termini de deu dies hàbils per fer reclamacions a
la puntuació provisional assignada i perquè els aspirants exclosos puguin
esmenar la causa d’exclusió i aportar els documents (si no esmena el defecte
que ha motivat la seva exclusió dins d’aquest termini, es considera que
desisteix de participar i queda exclòs definitivament del procediment selectiu).



Revisades les reclamacions tornarà sortir una llista amb els nous
aspirants admesos i la puntuació provisional dels mèrits i es tornarà obrir un
termini de deu dies hàbils per a què els nous aspirants admesos puguin
reclamar a la puntuació provisional assignada.

Finalment es publicarà una llista definitiva d’aspirants admesos amb la
puntuació obtinguda i una amb els aspirants exclosos (podran fer recurs
potestatiu de reposició/contenciós administratiu).

29.- Com sabré si he superat el procés selectiu?
Resultaran seleccionats aquells aspirants que ordenats segons la puntuació
obtinguda en el concurs, tinguin un nombre d’ordre igual o menor que el
nombre de places convocades, en el cos, especialitat i torn d’ingrés.

30.- Què passa si a l’ordenació dels aspirants es produeixen
empats?
Els criteris de desempat que s’aplicaran seran:

● PRIMER.- Major puntuació en els apartats del barem de mèrits per
l’ordre establert al barem sense poder excedir el màxim establert per
cada apartat.
És a dir, primer es mirarà l’apartat 1 de l’experiència prèvia, si es
continua empatant, en segon terme es mirarà l’apartat 2, el de formació
acadèmica, i si encara segueix l’empat es miraria l’apartat 3, el d’altres
mèrits. Si encara segueix l’empat:

● SEGON.- Major puntuació a cada subapartat.
És a dir, primer es mirarà el subapartat 1.1, el de l’experiència docent

en l’especialitat del cos a la qual s’opta, en centres públics, si
encara continua l’empat, passaran al següent subapartat, el 1.2 ed de
l’experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual
s’opta, en centres públics. I així successivament segons l’aparició al
barem fins que algun dels subapartats ens faci desempatar. Si encara
segueix l’empat:

● TERCER.- Major temps d’experiència en centres públics en l’especialitat
per la qual es participa, expressada en anys, mesos i dies.



31.- Quan es farà pública la llista provisional d’aspirants
seleccionats? Podré reclamar?
Es farà pública quan s’hagin ordenat els aspirants i s’hagin aplicat els
criteris de desempat. Posteriorment hi haurà un termini de tres dies naturals
per a fer reclamacions a través del tràmit telemàtic.

32.- Què passa si no s’adjudiquen totes les places del torn 2?
Les places del torn de reserva per a persones amb discapacitat que no es
cobreixin per aquest torn s’acumularan a les del torn lliure.

33.- Què passa si em present pel torn de reserva de places per
a persones amb discapacitat i no em donen plaça?
Si la puntuació obtinguda en el concurs és superior a l’obtinguda per
altres aspirants del torn lliure de la mateixa especialitat, seran inclosos,
per ordre de puntuació, en el sistema d’ingrés lliure.

34.- Què passa si m’adjudiquen més d’una plaça?
S’haurà de renunciar per escrit en el termini de cinc dies hàbils des del
moment que s’hagi fet pública la llista a la plaça o places que no volem.
Escrit d’opció i renúncia/es per a cada una de les comunitats autònomes.

En el cas de les comunitats autònomes relacionades en l’annex 4, l’escrit s’ha
de presentar en l’Administració educativa objecte de renúncia. En el cas que
l’aspirant seleccionat no presenti escrit de renúncia, s'entendrà que opta per
l'especialitat en la qual té major puntuació o, sinó, per aquella especialitat en la
qual acrediti major experiència en centres educatius públics com a personal
funcionari interí, expressada en anys, mesos i dies, i que renuncia a la resta.

En el cas de les comunitats autònomes no incloses en l’annex 4, l’escrit de
d’acceptació o de renúncia s’ha de presentar davant la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. En el cas que l’aspirant seleccionat no presenti escrit de
renúncia, s'entendrà que renuncia a la plaça obtinguda en les Illes Balears.

35.- Què passa si no renunciam?
L’Administració ens adjudicarà una d’ofici (explicat a la pregunta 24)



36.- Que passa si m’adjudiquen una plaça, l’accept i després de
rebot m’adjudiquen una altra plaça d’una altra especialitat?
Una vegada adjudicada la plaça NO podrem canviar-nos a l’altra adjudicada
(ex, m’adjudiquen una plaça a l’especialitat de primària i posteriorment em
tocaria una de música, m’he de quedar a la plaça de primària no puc demanar
la de música).

37.-  Què passa si he obtingut una plaça a Catalunya?
Si heu obtingut la plaça a Catalunya i estau pendents de ser nomenats
funcionari de carrera, la Conselleria vos EXCLOURÀ a la nostra
Comunitat.

38.- Puc renunciar a la plaça obtinguda? Hi haurà penalització?
Podré seguir en la llista d’interinitats? Podré cobrar l’atur si no
tenc feina?
Sí. Es pot renunciar a la plaça obtinguda sense penalització i seguir
formant part de la llista d’interins/es.

Es podrà cobrar l’atur.

39.- Què passarà amb les places dels aspirants que hagin
renunciat?
La Conselleria comunicarà als següents aspirants de la llista si accepten la
plaça ofertada.

40.- Quan es publicaran les llistes definitives?
La directora general de Personal Docent, mitjançant resolució que s’ha de
publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, ha d’aprovar la llista definitiva
d’aspirants seleccionats, que, per tant, han superat el procés selectiu, i la llista
definitiva complementària d’aspirants no seleccionats. Aquesta Resolució posa
fi al procés selectiu. Més o manco serà al mes de maig/juny.

Important: Presentació de la documentació acreditativa dels requisits de
participació.

Tothom que surti a la llista definitiva serà anomenat FUNCIONARI DE
CARRERA i hauran de participar en l’adjudicació del mes de juliol( triaran com
a funcionaris de carrera en expectativa abans que els opositors)



41.- Com ho faran si hi ha places vacants després de la
publicació de la llista definitiva?
Si publicada la llista definitiva d'aspirants seleccionats, queden places
convocades sense estabilitzar( per renúncies, per no presentar la
documentació en els terminis indicats per l’Administració, per no acreditar els
requisits o per no incorporar-se a la destinació provisional adjudicada l’1 de
setembre de 2023 o 2024 sense causa justificada) la Conselleria recorrerà a la
llista d’aspirants admesos per seleccionar, per ordre de puntuació, als
aspirants que han indicat en primer lloc places de les Illes Balears.

En el cas que un aspirant estigui inclòs en aquesta llista per més d’una
especialitat del mateix o diferent cos s’aplicaran els següents criteris de
preferència per a seleccionar-lo en una concreta especialitat:
1r. Major temps d’experiència en centres públics en l’especialitat per la qual es
participa, expressada en anys, mesos i dies.
2n. La que consti en la primera sol·licitud registrada vàlidament per l'aspirant.

42.- Què hem de fer si estam a la llista definitiva?
La Resolució de la directora general de Personal Docent per la que
s’aprovi la llista definitiva d’aspirants seleccionats ha d’establir el termini
de presentació de la documentació acreditativa dels requisits de
participació.
L’aspirant no està obligat a presentar la documentació acreditativa
aportada amb la sol·licitud de participació. No obstant, l’aspirant ha
d’indicar l’òrgan administratiu davant el qual la va presentar, així com la
data de presentació. Si no ho fa, resta obligat a presentar-la.
En aquest cas, l’Administració Pública corresponent ha de demanar la
documentació electrònicament a través de les xarxes corporatives o d’una
consulta a les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes
electrònics habilitats a l’efecte, llevat que consti en el procediment l’oposició
expressa de la persona interessada que, en aquest cas, haurà de presentar
tota la documentació acreditativa requerida.
Excepcionalment, quan la rellevància del document en el procediment ho
exigeixi o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia aportada, es
podrà requerir a la persona interessada perquè, en un termini de 20 dies
hàbils, aporti o exhibeixi la documentació original.
Les persones que, dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major
degudament acreditats, no presentin la documentació, o de l’examen de la
mateixa se’n dedueixi que els manca algun dels requisits assenyalats en
la base segona d’aquesta convocatòria, no seran nomenades funcionàries
de carrera i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de
la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud
inicial de participació.



43.- Quan ens adjudicaran la destinació provisional?
Devers la primera setmana de juliol es farà l’adjudicació de places
provisionals, com a funcionaris de carrera en expectativa de destí a
qualsevol illa i a l’especialitat per a la qual ens hagin seleccionat, tenint en
compte el número d’ordre obtingut en la llista definitiva.

Hem de tenir en compte:

En cas de superar el concurs de mèrits, si la llista definitiva es publica
abans de la finalització del curs 22/23:

● S’haurà de triar plaça provisional per al curs 23/24 a totes les illes durant
l’estiu del 2023

● S’haurà de participar al concurs de trasllats per obtenir la plaça definitiva
a totes les illes durant l’octubre o novembre de 2023.

En cas de superar el concurs de mèrits, si la llista definitiva es publica
abans de la finalització del curs 23/24:

● S’haurà de triar plaça provisional per al curs 24/25 a totes les illes durant
l’estiu del 2024

● S’haurà de participar al concurs de trasllats per obtenir la plaça definitiva
a totes les illes durant l’octubre o novembre de 2024

44.- Quines conseqüències té no participar en el procés
d’adjudicació de destinacions provisionals?
Que la Direcció General de Personal Docent adjudicarà d’ofici, per ordre de
número de plaça una destinació provisional corresponent a l’especialitat per a
la qual han estat seleccionats.

45.- Quan ens nomenaran funcionaris de carrera?
Nomenament de funcionari de carrera: 1 de setembre de 2023 o 1 de
setembre de 2024, segons les casuístiques anomenades anteriorment.



46.- Quines conseqüències té no incorporar-se a la plaça
adjudicada dia 1 de setembre?
Les persones que no s’incorporin a la plaça adjudicada en les dates indicades
sense causa justificada, renuncien a tots els drets que els puguin
correspondre pel fet d’haver participat en el procediment selectiu.
La data de presa de possessió a la destinació adjudicada ha de ser dia 1 de
setembre de l’any corresponent per a tots els cossos.

Aquesta plaça no és perdrà sinó que se li assignarà a la primera persona de la
llista que hagi quedat sense seleccionar en l’especialitat corresponent del
concurs de mèrits.

47.- Quan tendrem la primera destinació definitiva com a
personal funcionari de carrera?
Els aspirants que siguin nomenats personal funcionari de carrera, han d’obtenir
la seva primera destinació definitiva en l’àmbit de l’Administració educativa on
han obtingut la plaça i estan obligats a participar, tant en el primer concurs de
trasllats (devers l’octubre-novembre) que es convoqui com en els successius,
fins que obtinguin la primera destinació definitiva en l’especialitat i en algun
centre de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

48.- Quan podrem participar al Concurs de trasllats? On
podrem participar? Ens donaran plaça al primer concurs de
trasllats?
Quan surti la convocatòria del primer concurs de trasllats (devers
l’octubre-novembre). Es podrà participar a qualsevol illa ( s’optarà a les
places de plantilla orgànica dels centres). Pensau que el concurs de trasllats de
2023 serà autonòmic mentre que el del 2024 serà estatal.

A algunes especialitats Sí i a altres No. Si no obtenim plaça en el primer
concurs de trasllats seguirem com a funcionaris de carrera en expectativa de
destí i haurem de triar plaça a l’estiu ( abans que els interins). Posteriorment,
quan es torni convocar el proper concurs de trasllats haurem de tornar
participar fins aconseguir la definitiva.

49.- Quan tengui la definitiva quan de temps hauré d’estar en
aquella plaça?
S’haurà d’estar com a mínim dos anys i tornar participar al concurs de trasllats
per intentar obtenir una plaça a un altre centre.



50.- S’ha d’acreditar que no tenim antecedents per delictes
sexuals?
Sí. La Conselleria d’Educació i Formació Professional sol·licitarà aquesta
certificació sempre que l'aspirant no s’hagi oposat a la realització de la consulta
d’aquestes dades i les del document nacional d’identitat. En cas que s’hi hagin
oposat han d’adjuntar, a la sol·licitud de participació, la certificació negativa del
Registre Central de Delinqüents Sexuals.

51.-S’ha d’acreditar no haver estat separat mitjançant
expedient disciplinari del servei de cap Administració pública,
ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions
públiques?
Sí. Totes els aspirants han d’aportar la declaració jurada o promesa de no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
Administració pública ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions
públiques.

52.- Són compatibles entre si el concurs de mèrits, el
concurs-oposició d’estabilització i les oposicions ordinàries?
En principi sí però poden coincidir en dates, per tant, s’haurà de decidir a quin
es participa.

També hem de tenir en compte que ens poden EXCLOURE per estar pendent
del corresponent nomenament com a funcionari de carrera.

53.- Si ens hem presentat al concurs de mèrits de Catalunya,
Galícia o País Basc podem participar a la Comunitat de les Illes
Balears?
Sí però si vos adjudiquen una plaça en alguna d’aquestes Comunitats abans
que el concurs s’hagi resolt a les Illes Balears sortireu com EXCLOSOS per
estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera.

54.- Si som funcionari/ària de carrera del cos de Secundària
ens podem presentar per obtenir una nova especialitat?
NO.



55.- Els funcionaris de carrera del cos de mestres poden
participar per canviar-se al cos de Secundària?
Sí però han de tenir en compte que si són funcionari/ària del règim de classes
passives i els adjudiquen una plaça passaran al règim general de la Seguretat
Social i afectarà a les condicions de la jubilació ( no es podran jubilar als 60 i
s’hauran de jubilar als 65)

56.- Com puntuarà l’experiència docent de les places de suport a
un àmbit?
Les places de suport a un àmbit puntuaran en l’especialitat que el candidat
vulgui concursar (matemàtiques, català...) . El mateix passarà amb les places
de cultura clàssica.

57.- Ens puntua l’experiència tant a la pública com a la
concertada/privada o he de triar una opció?
Tota l’experiència puntua tant a pública com a concertada/privada però no
puntuen igual Això sí, entre totes pots arribar a la puntuació màxima per
experiència.

Hem de tenir en compte que no es valorarà l’experiència docent prestada en
universitats públiques i privades, en escoletes infantils públiques o privades
(cicle 0 a 3 anys), ni com a educador o educadora, monitor o monitora, auxiliar
de conversa, lector o lectora o altres activitats similars que es desenvolupin en
els centres educatius, ni com a personal laboral especialista.

58.- Es veurà reduïda la valoració de l’experiència si he treballat
mitja jornada?
NO. La valoració de l’experiència docent no es veurà reduïda quan els serveis
s’hagin prestat en una jornada de treball inferior a la jornada completa.

59.-Com es valorarà l’experiència a les especialitats que abans
eren del cos de PTFP i que ara són de Secundària?
En el cas d’aspirants que haguessin exercit en alguna de les especialitats
atribuïdes a l’extingit cos de professors tècnics de formació professional, es
valorarà l’experiència en aquestes especialitats per a l’ingrés a les mateixes
especialitats en el cos de què es tracti.



60.- Com he de justificar els serveis prestats a l’estranger?
Els serveis prestats a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant una certificació

expedida pel Ministeri d’Educació i Formació Professional dels respectius
països o organismes públics competents, on ha de constar la duració real dels
serveis, amb indicació de la data d’inici i cessament, el caràcter de centre
públic o privat així com l’especialitat i el nivell educatiu impartit. Quan
l’experiència s’hagi prestat en centres públics en un nivell similar al del cos al
qual s’opta i no s’acredita l’especialitat del cos impartida, els serveis
s’entendran prestats en altres especialitats del mateix cos i, si no s’acredita el
nivell o etapa educativa impartits, seran valorats com a experiència en
especialitats d’altres cossos distints al qual s’opta. Aquestes certificacions han
d’estar traduïdes oficialment en una de les dues llengües oficials d’aquesta
comunitat per un traductor oficial, i han de contenir capçalera i segell de la
Institució que ho certifica.

61.- Com he de justificar l’experiència docent com a professor
visitant a programes de l’exterior o de seccions bilingües
d’espanyols a altres centres educatius?

S’ha d’acreditar mitjançant certificat de l’òrgan competent on consti el tipus de
centre, l’especialitat, el nivell educatiu impartit i la duració dels serveis prestats,
amb indicació de la data d’inici i cessament del nomenament.

62.- Puntuen els serveis prestats com a professor/a de religió?

Sí. Al barem s’especifica la puntuació segons s’hagin prestat els serveis.

63.- Em puntua un cicle formatiu de grau superior?

Et puntuarà si no el presentes com a requisit per a l’ingrés al cos o l’has emprat
per a l’obtenció del títol al.legat per a l’ingrés.

64.- On ens puntuarà l’experiència d’ atenció a la diversitat, PT i
AL?

Ens puntuarà al cos de primària.

65.- Tots els nivells d’avançat de l’EOI puntuen?
Puntuen a partir del 2018( Pla nou, Reial Decret 1041/2017, de 22 de
desembre, BOE nº311 de 23 de desembre) que el nivell avançat correspon al
C1.



El C1 de català NO puntua perquè és un requisit.

66.- El C2 de català puntua? I el C1 i C2 de llengües
estrangeres?

El C2 de català només puntua si s’ha obtingut a l’Escola Oficial d’Idiomes.

El C1 i C2 de llengües estrangeres puntuaran si s’han obtingut a l’Escola
Oficial d’Idiomes o convalidats per ACLES.

67. Si som de l’especialitat d’anglès de Secundària i tenim el C1
de l’EOI d’anglès puntua?
Sí.

68.- Com puntua una plaça per als especialistes que també fan
la funció de tutor/a a primària?
L’experiència docent que puntuarà serà la del nomenament ( d’anglès, de
música...)

69.-  Puntuen les mencions?
Les mencions corresponents a un mateix títol de grau no es comptabilitzen en
cap cas com a grau independent.

70.- Com puntua una titulació de doble grau?
Quan s’al·legui com a mèrit la superació d’una titulació de doble grau,
s’atorgarà la puntuació que correspongui per a cada una de les titulacions que
la composen.

71.- Com es valoren els cursos o activitats que venen
especificats per hores?

Cada 10 hores equival a un crèdit.

La suma de tots els cursets de menys de 29h s'acumulen i puntuen.

En el cas de que algun aspirant presenti algun curs o activitat de formació en
crèdits ECTS (European Credit Transfer System) haurà d’aportar juntament
amb el certificat corresponent l’equivalència d’aquests crèdits en hores segons
acord de la universitat o de l’administració educativa de què es tracti. En cas de



no aportar aquest certificat, s’entendrà que cada crèdit ECTS equival a 25
hores.
Els certificats en els que no consti la duració en hores o crèdits no seran
valorats.

72.- Podrem demanar comissions de serveis?

Haurem de cumplir els requisits de les comissions de serveis i sempre que hi
hagi places disponibles. Aquest punt l’ampliarem en tenir més informació
perquè, en principi, només s’adjudiquen a la mateixa illa.

73.- Si he de fet substitucions curtes inferiors a un mes, em
puntuen?

Sí. Totes les substitucions inferiors a un mes es podran sumar i s’acumularan
els serveis prestats per períodes de 30 dies.

74.- Com puc justificar els serveis prestats?

Els serveis prestats, en defecte del full de serveis, podran acreditar-se amb una
còpia dels documents justificatius del nomenament i cessament en els quals ha
de constar el cos docent, especialitat i la data del nomenament i cessament.

75.- Què passa si al meu expedient no figura com a nota
mitjana de l’expedient l’expressió numèrica)

Si no figura s’aplicaran les següents equivalències:

Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4

Aprovat: 5 Aprovat: 1

Bé: 6 Bé: 1,5

Notable: 7 Notable: 2

Excel·lent: 9 Excel·lent: 3

Matrícula de Honor: 10 Matrícula de Honor: 4



76.- Què passa si no entregam la certificació acadèmica
personal amb les puntuacions obtingudes i es presenta còpia
del títol o certificació del pagament dels drets d’expedició?

Es considerarà que l’aspirant té una mitjana d’aprovat.

77.- Si algú vol participar a una altra Comunitat com a primera
opció, com ha d'introduir tota la documentació. La conselleria
d'educació de l'Illes la exportarà? O els interins l'hauran d'anar
introduint?

S'ha de demanar un expedient a Conselleria on surt el full de serveis per poder
presentar-ho i estarà traduït.

S’haurà d’introduir manualment tota aquella documentació que no consti al
portal de la Direcció General de Personal Docent.

78.- Es podran fer permutes de places després de
l’adjudicació?

No.

79.- La primera vegada que es participi al concurs de trasllats
es farà amb la puntuació obtinguda al concurs de mèrits o es
podran incorporar nous mèrits?

Es podran incorporar nous mèrits.

80.- Com he de demanar el certificat de mèrits del portal del
personal?

Enllaç: https://www.caib.es/seucaib/es/200/persones/tramites/tramite/4213695/

https://www.caib.es/seucaib/es/200/persones/tramites/tramite/4213695/


81.-Com he de demanar el certificat específic de capacitació
d'ensenyament en català a través de tràmit telemàtic (només si
es té DNI electrònic o Certificat digital) o mitjançant registre
d'entrada físic?

Enllaç: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4558900

Si tens més dubtes ens pots enviar un email a
ensenyament.public@ugt-serveispublics.eu

o telefonar a:

SEU Mallorca 666426621

SEU Menorca 672784011

SEU Pitiüses 672784274

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4558900
mailto:ensenyament.public@ugt-serveispublics.eu


PRESENTACIÓ DEL DIA DE L’ASSEMBLEA:

🔗https://comunicacioensenya.wixsite.com/ugtensenyamentbal
ear/post/pla-d-estabilitzaci%C3%B3-concurs-de-m%C3%A8rits

ASSEMBLEA INFORMATIVA:

🔗https://youtu.be/uVBnO9ouRMA

https://comunicacioensenya.wixsite.com/ugtensenyamentbalear/post/pla-d-estabilitzaci%C3%B3-concurs-de-m%C3%A8rits
https://comunicacioensenya.wixsite.com/ugtensenyamentbalear/post/pla-d-estabilitzaci%C3%B3-concurs-de-m%C3%A8rits
https://youtu.be/uVBnO9ouRMA

