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Un any més s’obre el primer tràmit telemàtic per continuar a les llistes d’interins o per entrar per
primera vegada, des del 13 de novembre del 2017 al 15 de gener del 2018. Per això, publicam
aquesta GUIA per als que voleu ser Interins, un document generalitzat, un poc extens, però ajudarà
els interins més veterans i els nous incorporats. El nostre desig és que tots tengueu feina, i per això,
us podem oferir la nostra experiència i ajuda. Al llarg d’aquests dos mesos us oferim assistència
presencial, telefònica, via e-mail, web i facebook, amb la finalitat de donar resposta a tots els dubtes
que tengueu.

HE ACABAT EL GRAU I VULL SER DOCENT
Et recomanam que t’informis i t’assessoris a la nostra seu, si vols exercir de docent a l’ensenyament
públic. Per tant, amb tan sols 72 € pots gaudir de tota una sèrie d’avantatges i descomptes que pots
trobar a la nostra web.
Tota la informació la pots cercar a:
1. A la web d’ANPE Illes Balears www.anpebalears.es
2. Al facebook d’ANPE Illes Balears www.facebook.com/anpebalears
3. A la nostra seu de referència: ANPE PALMA. C/ del Ter, 27, 3r pis 07009 al Polígon de Son

Fuster, Palma Telf.: 971461290 / Fax: 971753046 e-mail: info@anpe-balears.org

ANPE Illes Balears és un sindicat independent que té els seus orígens a l’any 1975, i es va crear amb
la voluntat de molts dels docents de l’ensenyament públic. El seu objectiu és fer un sindicalisme on
tots i totes tinguem cabuda, sense atendre a qüestions ideològiques ni personals. Érem i seguim
essent un sindicat lliure, democràtic, professional, propi, coherent i reivindicatiu.

EL PRIMER TRÀMIT TELEMÀTIC (del 13 de novembre del 2017 al 15 de gener del 2018)
Pels qui sou afiliats/des ja sabeu que podeu demanar cita presencial, perquè un de nosaltres us ajudi
i assessori presencialment a fer el tràmit. Podeu demanar cita al 971461290 i al correu
administracio@anpe-balears.org .
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Els requisits per formar part d’aquestes llistes varia en funció del cos al qual optis:
a) COS DE MESTRES: titulació (grau) + màster universitari + nivell C1 català + 4 seminaris. Si has
estudiat a l’UIB el màster universitari, el nivell C1 de català i els 4 seminaris específics de
didàctica de català estan incorporats ja al propi títol.
b) COS DE SECUNDÀRIA: titulació (grau) + màster universitari + nivell C1 català + seminari
específic de l’àrea que correspongui.
c) COS D’FP: titulació + nivell C1 català + seminari específic de l’àrea que correspongui + màster
universitari
d) ALTRES COSSOS: titulació (grau) + màster universitari + nivell C1 català + seminari específic de
l’àrea que correspongui.
e) ESPECIALISTES: es tria el millor currículum, que s’adapti el més possible a la demanda de la
plaça oferida.
Pels que us apuntau per primera vegada, el tràmit sortirà amb un número de prerregistre i haureu
d’aportar tota la documentació que us demanin. Pels que ja formau part de la borsa, el tràmit es pot
resoldre directament si no hi ha més documentació per aportar. Els que heu fet feina tendreu tota la
informació al vostre portal del personal, els nous, encara no disposau d’aquesta eina.
Així doncs, en funció de les titulacions que hagis aportat, et sortiran les funcions a les quals pots
optar, per després triar les que vulguis així com les illes (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) i
tipus de jornada (completa o mitja) i itinerància (fer feina entre dos o tres centres).

RECOMANACIONS EN AQUEST PRIMER TRÀMIT:
A. Tots els aspirants a cobrir una plaça com a funcionari interí docent heu de participar en
la convocatòria. També els que estau exclosos per català o el màster de formació.
En el cas que tengueu portal de personal ho podeu fer mitjançant la vostra contrasenya. La resta
d’usuaris que no tengueu portal del personal ho haureu de fer anònimament. Els que ja estau a llistes,
quan poseu les vostres dades, el programa recuperarà la vostra informació, però heu de passar pel
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registre i entregar el DNI. Pels que entrau per primera vegada a les llistes, haureu de passar pel
registre i entregar tota la documentació que se vos demani.
B. Pels interins que ja estau a llistes podeu modificar l’opció de funcions, illes, d’itinerància i mitges
jornades a les quals vulgueu optar.
C. Pel que fa als Cursos de formació permanent del professorat: Si teniu portal, només pels cursos
que no hagin estat registrats per cap entitat homologada per aquesta Conselleria, heu d’emplenar el
model d’instància que trobareu al tràmit d’interins i registra-la junt amb el certificat del curs a la DG
de Formació Professional i Formació del Professorat. Si durant el curs 2016-2017 no vàreu tenir portal
del personal, també heu de fer la instància i registra-la juntament amb el certificat del curs a la DG
de Formació Professional i Formació del Professorat.
D. El darrer tràmit que faceu és el bo. A més, si una vegada fet el tràmit voleu afegir un curs que
hagueu oblidar, és suficient fer una instància i afegir el curs fent referència al Núm. de Registre de la
sol·licitud que vàreu fer.
E. Per recuperar la informació dels tràmits, els interins que teniu portal del personal podeu anar al
vostre “portal del personal”, on a baix de tot teniu un apartat “les meves gestions” on podeu veure
tots els vostres tràmits enviats o sense enviar.
F. Per esmenar les causes d’exclusió, heu d’entregar la documentació dins del termini establert, fins
al 15 de gener. El requisit de català i el màster universitari/o de formació, es podrà presentar després
de les adjudicacions de l’estiu.
G. Pel tema de “certificats de penals” en aquest tràmit podeu clicar l’opció que la Conselleria
d’Educació demani la informació a l’Administració corresponent per tal que se simplifiqui aquest
apartat. Si no, haureu de presentar vosaltres mateixos aquest certificat quan prengueu possessió de
la plaça adjudicada.
H. Respecte als mestres d’anglès, un darrer aclariment, que ja fa molts d'anys que es permet, de
normativa a nivell estatal: els mestres amb el certificat de nivell avançat o d'aptitud (és a dir, un B2+
d'anglès de l'EOI) poden impartir també l'especialitat d'Anglès. Un altre consideració important és
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que aquells que heu cursat un grau de magisteri amb la menció d’anglès, per poder adquirir la funció
d’Anglès en aquest primer tràmit, heu de presentar un certificat B2 MERCL.
H. Els que ja teniu pujat el nivell B2 al vostre portal del personal, veureu una pestanya al segon
tràmit telemàtic, que si clicau (és a dir, habilitau aquesta opció) us sortiran les places perfilades en
anglès a les quals tendreu accés i les podreu agafar voluntàriament.
I. Els motius de renúncia justificada són aquells que poden donar lloc a reserva de plaça, com:
- Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat, d’adopció o d’acolliment
permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un
funcionari una excedència per tenir cura dels fills.
- Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent.
- Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals sobrevingudes, que seran
apreciades per la Direcció General de Personal Docent i de les quals s’informarà a la Mesa
Sectorial d’Educació.
- Com a excepció, i només en el procediment extraordinari d’adjudicació de substitucions,
l’aspirant podrà renunciar, pel fet de no estar capacitat per impartir-la, a la plaça oferta si
aquesta té un caràcter eminentment pràctic i pertany a mòduls dels cicles formatius de
formació professional o assignatures dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, dels
ensenyaments superiors d’art i dels ensenyaments d’arts escèniques.

J. Hi haurà una reserva de places per a discapacitats. Al primer tràmit s’ha de marcar aquesta
consideració i aportar la documentació necessària.

Fet això, més tard sortiran les llistes provisionals, a les quals us heu de revisar, perquè tot el que
vàreu marcar estigui correcte, si no, haureu de fer una reclamació en el període corresponent.
Finalment apareixeran les llistes definitives, i podreu comprovar que s’han esmenat o no, les
reclamacions fetes.
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A l’estiu (finals de juliol o agost, encara no ho sabem), haureu de fer el segon tràmit telemàtic. Aquest
tràmit també l’heu de fer tots, ja que si no el feu apareixereu com a no disponibles automàticament,
no podent optar a cap plaça fins al segon trimestre.
Després, sortirà una llista provisional amb les places atorgades a les persones, donaran uns dies per
fer reclamacions, i finalment, sortirà la llista definitiva amb les places adjudicades a cadascú de
nosaltres. Així, si no heu de fer cap reclamació i tot és correcte, us en podeu anar de vacances, per
incorporar-vos a les vostres places al setembre.
La resta d’interins, que no heu tengut plaça en aquest tràmit, quedareu disponibles o no disponibles
per fer el tràmit setmanal de substitucions o a l’espera d’una trucada telefònica de la conselleria
d’educació amb l’oferiment d’una substitució o vacant sobrevinguda allà on surti la plaça.

COM ENTENDRE LA LLISTA?
Ara, la gestió és mitjançant una llista única, separada en cossos, que es troba ordenada de la següent
manera:
-

Interins I, formada per aquells que han estat tutoritzats, és a dir, han treballat 30 dies seguits
en un mateix centre públic. Com a novetat i per aquest any s’acceptaran tutoritzats aquells
que compleixin els 30 dies treballats fins el 16 de març. Els Interins I quedaran baremats
segons l’experiència i la formació, tal i com s’havia fet fins ara.

-

Interins S, format per aquells que no han arribat a fer els 30 dies seguits i per tant no han
estat tutoritzats i aquells que no han fet mai feina a un centre públic. Aquests Interins
quedaran ordenats per experiència docent (tant en centres públics com privats) i formació
permantent, excepte l’apartat 2.6 referent als cursos de formació. Així als Interins S se’ls
puntuarà:
o L’experiència Docent
o L’experiència com a professor visitant a l’estranger
o L’experiència Docent a universitats públiques
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o La nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol al·legat com a requisit per a la
selección de funcions
o Doctorat i premis extraordinaris
o Altres titulacions universitàries
o Titulacions de Règim Especial (Conservatori i EOI)
o Català C2

QUINA PUNTUACIÓ TINDRÉ A LA LLISTA?
1. PUNTUACIÓ QUE DÓNA L’EXPERIÈNCIA DOCENT (puntuació sense límit)
-

1.1. Centres públics en el mateix cos: 6,500 punts/any

-

1.2. Centres públics diferent cos 3,250 punts/any

-

1.3. Centres privats/concertats al mateix cos 3,250 punts/any

-

1.4. Centres privats/concertats diferent cos 1,625 punts/any

-

1.5. Experiència com a professor visitant als EUA i al Canadà, o com a professor participant al
programa de Seccions bilingüe 6,5 punts/any al mateix grup que opta o 3,25 punts/any a
diferent grup.

-

1.6. Experiència docent a universitats públiques 3,250 punts/any.

2. PUNTUACIÓ QUE DÓNA LA FORMACIÓ ACADÈMICA I ACTIVITATS DE FORMACIÓ (fins a 32 punts)
-

2.1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic:
o De 5,001 fins a 5,999 punts: 2,500 punts
o De 6,000 fins a 7,500 punts: 5,000 punts
o Més de 7,500: 7,500 punts

-

2.2. Doctorat i premis Extraordinaris
o 2.2.1 Per títol de doctor: 6,000 punts.
o 2.2.2 Premi extraordinari doctorat: 3 punts
o 2.2.3 Premi extraordinari titulació: 2,500 punts

-

2.3. Altres titulacions universitàries
o 2.3.1 Titulació universitària 1r cicle: 5,000 punts
7

o 2.3.2 Titulació universitària 2n cicle: 5,000 punts
o 2.3.3. Titulació universitària oficial de màster: 5,000 punts
o 2.3.4. Titulació universitària oficial de grau: 5,000 punts
-

2.4. Titulacions d'ensenyaments de règim especial
o 2.4.1 Titulació grau mitjà música/dansa: 2,5 punts
o 2.4.2 Titulació EOI elemental o nivell intermedi: 1,000 punts
o 2.4.3 Titulació EOI cicle superior o nivell avançat: 2,500 punts
o 2.4.4. Nivell C1 d'escoles oficials d'idiomes: 3,5 punts
o 2.4.5. Nivell C2 d'escoles oficials d'idiomes: 5,000 punts

-

2.5. Titulacions de català
o 2.5.1 Títol mestre de català: 5,000 punts
o 2.5.2 Nivell D o C2 de català: 2,500 punts

-

2.6 Activitats de formació permanent:
o Per cada hora 0,0200 punts

Per consultar la llista pots anar a la web d’ANPE Illes Balears, a l’apartat d’interins o bé directament
a la web de la conselleria. Ara, hauràs d’entendre com es llegeix:

Per exemple, en aquest cas la fletxa de dalt indica les jornades senceres que has marcat al primer
tràmit. Els dos cercles següents indiquen la suma de les puntuacions totals als dos apartats
corresponents a l’experiència docent i a la formació, respectivament. Al final, el quadre indica la suma
total que tindries al cos triat (en aquest cas, el cos de mestres, ja que a baix, es veu que aquestes
funcions que has triat són educació infantil i primària).
Més a baix indica si has triat mitges jornades a les diferents illes i si has marcat centres d’especial
dificultat. A la dreta del tot apareix que NO tens el nivell B2 d’anglès, i per tant, no podràs triar places
perfilades de les teves especialitats en anglès.
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Cada funció o especialitat que tenguis reconegudes apareix amb un codi, format pel codi del cos
(mirar taula*) + el codi de l’especialitat (el podeu consultar a la convocatòria d’interins:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3144249&coduo=38&lang=ca).
*Taula codis per a cada COS:

0590 SECUNDÀRIA
0591 FORMACIÓ PROFESSIONAL
0592 EOI
0594 MUSICA I ARTS ESCÈNIQUES
0595 ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
0596 MESTRES DE TALLER ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
0597 MESTRES

Un cop publicada la llista definitiva d’interins podràs consultar tota la informació a la web de la
Direcció General de Personal Docent:
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=38&lang=ca
Així

mateix

al

lloc

web

del

Portal

del

Docent

interí

(https://www.caib.es/sadperdoc5front/interins/inici.do) podràs consultar la teva posició a la llista
per funció i illa, així com disposaràs de totes les utilitats i documents necessaris per prende possessió
de les places.

Per consultar la informació has de cercar el teu nom al cercador del portal:

9

I a continuació, marcant la funció que desitgis, et surt la posició a cada illa.

També pots veure les places adjudicades, les eliminades i les atorgades pel procediment setmanal
d’adjudicacions.
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EL SEGON TRÀMIT TELEMÀTIC:
Aquest segon tràmit l’ha de fer TOTHOM, ja que si no el feu estareu com a no disponibles de manera
automàtica durant el primer trimestre, no podent optar a l’adjudicació setmanal de places que
s’iniciaran el primer divendres del curs.

Com he de fer el tràmit?
Els interins que tenen portal del personal poden entrar per “amb autentificació” i els que no teniu
portal del personal “anònimament”. Si deixau el tràmit inactiu més de 30 minuts la informació es
perdrà.
Si hi ha places perfilades per determinats coneixements i no els teniu, no us apareixeran dins les
vostres opcions.
En aquest segon tràmit, ningú ha de passar pel registre. Una vegada enviada la sol·licitut us
apareixerà un full que heu d’imprimir (si voleu) amb un número de registre i les places que heu
seleccionat.
Recordau que:
1. Si voleu guardar la informació de les places que ja teniu ordenades a la selecció per poder
continuar el procés més tard. heu d’arribar fins a la passa 3, una vegada que arribeu a aquesta
passa podeu tancar el programa. Quan torneu, heu de tornar a entrar a “continuar un tràmit
inacabat”.
2. En el cas de no recordar el número de preregistre, aquells que vàreu fer el tràmit

anònimament i que és indispensable per iniciar el tràmit de selecció de places, heu de
presentar-vos amb el DNI a:
11

a. Mallorca: DG de Planificació, Infraestructures educatives i Recursos Humans - 2na
planta – Servei d’Informàtica
b. Menorca : Delegació Territorial de Menorca
c. Eivissa: Delegació Territorial d’Eivissa i Formentera

Consideracions importants
1. Recordau que els mèrits, puntuació per experiència docent es tallarà a dia 15 de gener.
Aquells que heu estat tutoritzats entre dia 15 de gener i dia 16 de març, tendreu un període
de 3 dies a partir del 16 de març per entregar els cursos de formació que heu fet fins al 15 de
gener (com la resta d’interins).
2. Es podrà entregar el català i el màster universitari després de l’adjudicació definitiva a l’estiu,
i en pocs dies es tramitarà perquè estiguin admesos.
3. Us recordam que a l’hora d’emplenar la sol·licitud, és obligatori triar, al menys, una
especialitat i una illa a jornada completa.
4. L’experiència a centres concertats no es comptarà si no entregau la documentació que ho
acrediti. Així heu de presentar:
a. Un certificat expedit pel secretari del centre corresponent i un certificat original de
vida laboral. No es tenen en compte els certificats expedits pels centres que no
especifiquen els anys, mesos i dies treballats, i el nivell i l’especialitat impartits.
b. Contractes de treball, o un certificat expedit per la universitat, i un certificat original

de vida laboral. Els contractes han d’especificar la categoria en la qual es varen
desenvolupar els serveis. No es tenen en compte els certificats expedits per les
universitats que no especifiquen els anys, mesos i dies treballats, així com la categoria
en la qual es varen desenvolupar els serveis.
5. L’experiència als EEUU i al Canadà sortirà a les puntuacions que treu la conselleria per cossos
i funcions. Basta que comproveu al vostre portal del personal que la teniu reconeguda.
6. Tothom ha de fer aquest segon tràmit telemàtic. Per aquells que heu fet el tràmit
“anònimament” heu de fer aquest segon amb el número de registre o prerregistre de
l’anterior (si no el trobau heu d’anar al negociat de primària i/o secundària).
7. No oblideu que l'adjudicació de les places es realitzarà d'acord amb l'ordre següent i amb la
puntuació que heu obtingut a cada grup:
Primer: Grup A (Primària)
Segon: Grup B (Secundària)
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Tercer: Grup C (FP)
Quart: Grup D (Règim Especial)
8. Pels majors de 55 anys i 10 anys d’experiència tindran prioritat de contractació a partir de l’1
de setembre.
9. Els interins podeu acreditar el coneixement adequat de llengua catalana i els certificats de C1
i C2 de l’EOI des del dia posterior a la publicació de la llista d’adjudicacions provisionals al dia
que es publica la convocatòria d’interins per al curs següents.
10. A les interines amb maternitat sense contracte, si tenen reserva de plaça a l’estiu, o les criden
per una substitució i no s’incorporen perquè volen gaudir del permís de maternitat,
puntuaran i cotitzaran com si estiguessin prestant serveis (tal com passa a sanitat).
11. Pensau que a partir del dia 1 de setembre podreu ampliar les illes a les quals podeu optar a
plaça, en el cas de no haver-les seleccionat durant el tràmit d’interins que finalitzava el 15 de
gener.
12. Per poder cobrar l’atur, basta que poseu 1 sola plaça al segon tràmit del juliol. També podeu
intercalar les mitges jornades com vulgueu, de manera que ja no n’hi ha cap restricció per
cobrar l’atur o combinar la mitja jornada amb l’altra mitja de l’atur.

NO HE TRET PLAÇA AL JULIOL, ARA QUÈ?: ADJUDICACIONS SETMANALS
A partir de l’1 de setembre, els centres introdueixen al GESTIB les baixes previstes (enviant e
justificant de baixa) perquè aquestes surtin al tràmit setmanal. Només podrán participar els
funcionaris interins admesos.
La plaça es mostrarà especificant el motiu que l’origina i l’inici de la baixa. Quan un interi acabi el
contracte el director del centre ha d’avisar del seu cessament per tal que l’interí pugui participar de
seguida al proper tràmit i perdre el mínim de dies de contracte.

Referent a la petició de places al tràmit telemàtic:
1. El tràmit setmanal ordinari és voluntari. Hi poden participar els funcionaris interins admesos.
Es farà de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00. Aquest procés no té cap
penalització i podeu agafar les places que vulgueu sense cap conseqüència a l’hora de cobrar
l’atur.
2.

El tràmit extraordinari és obligatori, i la no acceptació de la plaça suposa decaure de les llistes
durant dos anys (el curs en què ens trobam i el següent) si no està justificat. Aquest
procediment s’emprarà per a les necessitats de places de cobertura urgent, reserves de plaça
i places que quedin sense cobrir al tràmit ordinari. En aquest cas es poden cridar a funcionaris
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interins exclosos. Si us criden teniu 24 hores per posar-vos en contacte amb la conselleria, si
no s’entendrà que no acceptau la plaça amb les pertinents conseqüències.
3. Cada dilluns sortirà la llista de les adjudicacions, de les places no adjudicades i de les places

eliminades.
4. Les places que surten són de dos tipus:
-VS (vacants sobrevingudes) per una jubilació o una comissió de serveis atorgada al mes
d’Agost o posterior. En aquests casos es cobra i puntua l’estiu.
-Substitucions: generades per malalties, embarassos, permisos de maternitat, etc,…i la
durada dependrà del tipus de baixa. No es cobra ni puntua l’estiu, però cobrareu vacances de
Nadal i Pasqua sempre que continueu al mateix centre.
5. Davant aquest fet, els majors de 55 anys i 10 anys d’experiència van per davant de tots,
independentment de la puntuació. Després va per llista.
6. La conselleria anirà actualitzant la llista d’interins setmanalment, cada divendres, a les 15

hores. Així podreu comprovar les posicions que anau escalant.
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