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Resum	de	la	Mesa	Sectorial	d’Educació	de	dia	1	de	febrer	de	2023	

UGT Ensenyament ha assistit a la Mesa Sectorial d’Educació convocada amb caràcter 
extraordinari amb el següent ordre del dia: 

1. Proposta de resolució per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i 
adquisició de noves especialitats als cossos docents a les Illes Balears. 

2. Informació sobre: convocatòria de places ATD; informació sobre locals sindicals. 

1. Es convoquen un total de 564 places. Consultau la distribució per cossos i 
especialitats a l’esborrany . 

• El termini per presentar les sol·licituds i la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits i dels mèrits al·legats és del 8 al 28 de febrer de 2023. 

• El tràmit serà totalment telemàtic.  
• Les proves s’iniciaran a partir del 3 de juny. 
• Les proves seran eliminatòries, amb una part pràctica en totes les especialitats 

(Annex 6). 
• En la segona prova de la fase d’oposició (didàctica) es podrà presentar una 

programació didàctica (per als cursos parells d’educació primària, ESO i 
Batxillerat) o una planificació anual de situacions d’aprenentatge (educació 
infantil, cursos senars d’educació primària, ESO i Batxillerat). (Annexos 4 i 5). 

• Qualificació final: la nota d’oposició (mínim un 5) tendrà un pes de 2/3 i la 
puntuació dels mèrits (concurs) 1/3.  

Per part de la UGT Ensenyament hem reclamat el següent:  

1. Consideram que el sistema i el model d’oposicions d’aquesta convocatòria 
hauria d’establir el caràcter no eliminatori de les proves i ampliar les 
opcions per triar tema en la primera part (teòrica). 
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https://drive.google.com/file/d/16Mxjc959BqGycbJkBIAIjYG0bp_n0TaJ/view?usp=share_link


2. Igualment consideram que la part pràctica s’hauria de limitar a aquelles 
especialitats i/o ensenyaments de tipus més pràctic (artístics, formació 
professional…).  

3. En definitiva, estam davant tota una sèrie de situacions esperpèntiques  i 
greuges comparatius, derivats de la coincidència dels diferents processos 
selectius, tal com denunciàrem el passat 22/12/2021.  

4. Tampoc estam a favor d’una convocatòria d’àmbit autonòmic i que no 
contempli la realitat insular.  

5. Revisar a l’alça l’import de les dietes que perceben els tribunals. Si tenim 
les taxes més altes, també podem tenir els tribunals més ben pagats. 

6. Hem demanat que se puguin presentar al·legacions en totes les fases de les 
proves. 

7. Que tots els tribunals facin públics els criteris i les rúbriques d’avaluació 
amb la suficient antelació.  

8. Denunciam, una vegada més, l’elevat preu de les taxes de participació en el 
procés selectiu. Hem sol·licitat a la Conselleria l’informe econòmic en que 
es sustenta l’import de les taxes. Instam a l’administració a revisar la 
justificació d’aquest preu i que una vegada acabat els processos selectius en 
remeti un balanç entre cost i ingressos.   

9. Exigim a la Conselleria que articuli els mecanismes necessaris per retornar 
a aquelles persones afectades un dels dos pagaments vinculats al procés 
d’estabilització. Subsidiàriament, exhonerar del pagament de la taxa als 
que participin del concurs-oposició ordinari. 

10. Pel que fa a la possible indemnització d’aquelles persones que quedin 
sense estabilitzar, una vegada més la Conselleria genera incertesa a dos dies 
de l’acabament del termini. No estam d’acord amb l’obligació de presentar-
se a qualsevol especialitat, independentment de la que exerceixi el docent. 

No hem obtingut cap resposta satisfactòria de totes aquestes qüestions plantejades.  


