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RESUM DE LES MESES SECTORIALS D’EDUCACIÓ: 

1. CONCURS-OPOSICIÓ SEGONS EL MODEL QUE S’ESTABLEIX EN EL 

PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ (MODEL TRANSITORI SENSE PROVES 

ELIMINATÒRIES). 

2. MESES TÈCNIQUES DE MILLORES SOCIOLABORALS I MILLORES 

DEL SISTEMA EDUCATIU. 

3. PROVES SELECTIVES COS D’INSPECTORS. OFERTA PÚBLICA 

D’OCUPACIÓ. NORMATIVA VIGENT SOBRE ORDENACIÓ 

CURRICULAR (Annex 4 de l’Esborrany de resolució per la qual es convoca 

el procés selectiu d’estabilització). 

1. Es convoquen un total de 265 places a centres de l’àmbit territorial de les 
Illes Balears.  

• Consultau l’esborrany amb la distribució de places per cossos i especialitats aquí: 
La presentació de sol·licituds de participació s’efectuarà telemàticament 
mitjançant amb certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve PIN o Cl@ve 
Permanent. 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 al 30 de gener de 2023, 
ambdós inclosos.

Està previst que l’inici de les proves selectives sigui el 3 de juny.

Pel que fa a les proves, en aquestes oposicions NO HI HA PROVES 
ELIMINATÒRIES i només es manté la prova pràctica en determinades 
especialitats i cossos en els que sigui imprescindible. 

• FASE OPOSICIÓ: suposa el 60% de la nota.

Es realitzarà una prova A on es desenvoluparà per escrit un tema.
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https://drive.google.com/file/d/1oEspRCsicSkriB37cntMyw1V-doJIGLF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oEspRCsicSkriB37cntMyw1V-doJIGLF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oEspRCsicSkriB37cntMyw1V-doJIGLF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4yrbxNKc5wFMQbUFWY0qdjHcWgmmJUQ/view?usp=sharing


• En les especialitats que tenguin un màxim de 25 temes, s’ha d’escollir entre 
3 temes. 

• b)  En les especialitats que tenguin entre 26 i 50 temes, s’ha d’escollir entre 4 
temes. 

• c)  En les especialitats que tenguin 51 o més temes, s’ha d’escollir entre 5 
temes.  

La prova B1 consisteix en la preparació, presentació i exposició, i defensa d’una 
unitat didàctica. 

La prova B2 (pràctica) es realitzarà en especialitats i cossos concrets:  
formació i orientació laboral (590105), navegació i instal·lacions marines 
(590109), processos de producció agrària (590115), processos sanitaris 
(590118), instal·lacions electròniques (590206), procediments de diagnòstic 
clínic i ortoprotètic (590219), procediments sanitaris i assistencials (590220), 
processos comercials (590221) i serveis a la comunitat (590225) del cos de 
professors d’ensenyament secundari, de totes les especialitats del cos de 
professors de música i arts escèniques, de totes les especialitats del cos de 
professors d’arts plàstiques i disseny, de totes les especialitats del cos de 
mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i de totes les especialitats del cos de 
professors especialistes en sectors singulars de formació professional.

FASE DE CONCURS: suposa el 40% de la nota.

CONSULTA EL BAREM DE MÈRITS

2.  S’han realitzat una sèrie de Meses tècniques per a tractar d’arribar a un acord 
sobre millores sociolaborals i educatives. El procés es troba en una fase 
embrionària i caldrà seguir negociant. En aquest sentit volem recordar la postura de 
la UGT Ensenyament que ja vàrem manifestar el passat 26 d’octubre, que podeu 
consultar en aquest enllaç

Hi exposam la nostra posició en relació a un dels temes que va protagonitzar bona 
part de la darrera reunió: la CARRERA PROFESSIONAL. En aquest punt 
demanam un pagament a compte a partir del gener del 2023 fins que quedi establert 
el model de carrera professional definitiu. 

De moment, la principal novetat és l’aplicació de les millores retributives 
acordades per la UGT amb el Govern de l’Estat i que s’ha traslladat a l’àmbit 
autonòmic. Aquesta millora de les retribucions serà efectiva a la pròxima nòmina 
del mes de novembre.

https://drive.google.com/file/d/1MIrsoFCwCUrAwxs5Alliln_a-FEwGLEk/view?usp=sharing
https://comunicacioensenya.wixsite.com/ugtensenyamentbalear/post/proposta-de-negociaci%C3%B3-d-un-acord-de-millora-de-les-condicions-sociolaborals


3. Respecte al primer punt vam tractar de les proves selectives d’accés al cos 
d’inspectors d’educació a les Illes Balears:
La Cap del Departament d’Inspecció Educativa va explicar que es convoquen 8 
places del cos d’inspectors d’educació, per concurs oposició, amb 6 places a 
Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa/Formentera. 

o Es preveu que la sol·licitud de participació sigui al mes de desembre 
(Termini de presentació: 20 dies naturals a partir de l’endemà de la 
publicació al BOIB). 

o Les sol·licituds s’han de fer amb @Clave a http://dgpdocen.caib.es. 
o Les proves seran al mes de març de 2023.
o Els requisits i condicions generals continuen com altres anys: la 

titulació i ser funcionari de carrera docent amb antiguitat mínima de 8 
anys.

 
Pel que fa al punt 2 s’estableix l’oferta pública d’ocupació on es proposa una taxa 
de reposició per a l’any 2022 de 430 places i l’acumulació a exercicis posteriors.
Al punt 3 la conselleria ens ha presentat l’annex 4 de la resolució per la qual es 
convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema de concurs 
oposició. Aquest annex regula la normativa vigent sobre ordenació curricular de 
cada ensenyament.  



Torns i preguntes: 
La UGT Ensenyament ha manifestat la seva queixa per la realització de múltiples 
meses en plena campanya electoral atès que ens impedeix exercir la nostra funció i 
dedicar-nos a  l’atenció de l’afiliació. 
La Conselleria ens ha informat que s’ha iniciat un apartat de preguntes freqüents 
pel concurs de mèrits. 
Davant una qüestió plantejada per la nostra organització resulta que l’experiència 
en  l’ESADIB per al concurs de mèrits compta com experiència al COS 594. 
Hem votat a favor dels tres punts detallats anteriorment. 	


