OPOSICIONS 2018

Tota la informació actualitzada de les oposicions a la nostra web:

www.anpebalears.es
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Aquest any es convoquen les proves selectives d’ingrés per a
funcionaris del cos docent. El tràmit telemàtic per enviar les
sol·licituds és del 7 al 21 de març del 2018. Per això publicam
aquesta GUIA per als que vulgueu ser funcionaris de carrera, un
document general que vos ajudarà a dur a terme el procés.
El nostre desig és que tots aconseguiu una plaça i per això us
podem oferir la nostra experiència i ajuda.

CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS 2018
OPCIÓ PER ILLA
Els aspirants només podran optar a places situades a una única illa.
Per tant, hauran d’especificar per quina especialitat i per quina illa
opten. En cas de no fer-ho així, seran exclosos del procediment.
Recordau que s’ha de romandre un mínim de 3 anys a l’illa triada.
REQUISIT LINGÜÍSTIC
Cal acreditar el domini de la llengua catalana, el nivell C. Recordau
que sense els seminaris específics, no es podrà tenir una destinació
definitiva.
FORMACIÓ PEDAGÓGICA
Queda dispensat de la possessió del títol oficial de Màster
universitari, qui acrediti haver obtingut amb anterioritat a l’1
d’octubre de 2009, algun dels requisits següents:
-

Estar en possessió del certificat d’aptitud pedagògica o
equivalent.

-

Estar en possessió del títol de mestre, de llicenciat en
pedagogia i psicopedagogia o titulació equivalent.

-

Haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics
complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o
discontinus.
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Respecte a l’ingrés en les especialitats del cos de professors tècnics
d’FP l’acreditació del requisit relatiu a la formació pedagògica i
didàctica resta diferida fins que aquesta formació sigui regulada
pel Ministeri d’Educació.
SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ
Instruccions per emplenar la sol·licitud:
S’ha d’emplenar d’acord amb la convocatòria. Una vegada
emplenada la tendreu a la vostra disposició per tramitar-la
telemàticament o bé per imprimir-la i presentar-la al registre.
Es podrà accedir a la aplicació mitjançant:
a) DNI electrònic, o certificat digital reconegut
b) Número d’usuari i contrasenya pel portal de personal
c) Anònimament
Tramitació telemàtica:
Cada sol·licitud tendrà assignat un número de referència indicatiu.
Aquesta sol·licitud quedarà tramitada en el moment del seu
enviament utilitzant l’assistent de tramitació.
Formalització de la sol·licitud:
Per formalitzar la sol·licitud s’ha de seguir un dels dos
procediments:
1.Registre telemàtic: si es disposa de:
-

DNI electrònic, certificat digital reconegut o usuari i
contrasenya d’accés al portal del personal.

-

Compte bancari que permeti transacció electrònica

-

que consti al portal del personal la titulació que acrediti el
domini de la llengua catalana.
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Les sol·licituds són considerades presentades i registrades en el
moment en què són tramitades per via telemàtica, després de
pitjar (enviar). El participant pot disposar d’una copia impresa,
amb número de registre, de la sol·licitud definitiva.
2.Registre presencial: en qualsevol altre cas s’ha de registrar la
sol·licitud amb la següent documentació:
-

Sol·licitud de participació.

-

Fotocòpia del DNI vigent o similar.

-

Fotocòpia compulsada de la titulació que acrediti el
coneixement de la llengua catalana (si no consta al portal
del personal).

-

Document justificatiu de l’abonament de les taxes del dret
de participació (81.19 €).

-

Document justificatiu en el cas d’estar exempt de
pagament (en els casos d’atur, víctimes de violència de
gènere, discapacitat igual o superior al 33%, família
nombrosa i les víctimes de terrorisme)

-

Fotocòpia
compulsada
del
dictamen
de
l’equip
multiprofessional competent (en el cas de discapacitat)

Únicament podrà presentar-se una sol·licitud de participació. Si es
presenta més d’una sol·licitud, només es tendrà en compte la
darrera presentada a registre dins el termini establert.
Aspirants admesos i exclosos:
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds en el termini
màxim d’un mes es farà pública al BOIB la Resolució amb la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos.
Els aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional
podran formular, en el termini de 10 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació de la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos, les reclamacions oportunes.
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NOMENAMENT DELS TRIBUNALS I COMISSIONS DE SELECCIÓ
Composició dels tribunals:
Els tribunals han d’estar formats per un nombre senar de membres,
no inferior a cinc, i s’ha de designar, com a mínim, el mateix
nombre de membres suplents.
Designació dels membres dels tribunals:
El president serà designat per la DG i l’assignació de membres del
tribunal s’iniciarà pels llinatges que comencin per les lletres del
sorteig, i així de forma successiva fins a completar cada tribunal.
El termini per manifestar l’abstenció serà de 7 dies naturals
comptadors des del següent al de la publicació al BOIB de la
resolució de nomenament dels tribunals i de les comissions de
selecció.
CAUSES D’EXCLUSIÓ DE TRIBUNALS
Les causes d’exclusió per formar part dels tribunals són les
següents:


Que actualment no prestin serveis efectius a cap centre
docent.



Que actualment es trobin en situació de baixa maternal o
tenguin un fill menor de divuit mesos en data 23/06/2018.



Que es trobin de baixa per malaltia i a data de 20/04/2018
duguin més de tres mesos de baixa continuada.



Que durant el curs 2017/2018 es trobin en situació
d’alliberat sindical



Que durant el curs 2017/2018 es trobin en situació
administrativa de serveis especials o excedència especial.



Que durant el curs 2017/2018 es trobin en situació de
comissió de serveis a l'estranger.



Que a dia 20 d’abril hagin sol·licitat i tenguin acceptada
la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre de 2018.
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Que a dia 20 d’abril hagin sol·licitat i tenguin acceptada
la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre de 2018.



Que durant el curs 2017/2018 es trobin en situació
administrativa d'excedència per guarda legal d'un fill menor
de tres anys, o d’una de persona major.



Que es trobin en situació d'abstenció.



Ocupar un càrrec directiu (directora/director, cap
d’estudis, secretària/secretari) durant el curs 2017-2018,
excepte que sigui necessari recórrer a les persones que
ocupen aquests càrrecs per poder conformar els tribunals.



Que en el tercer trimestre tenguin reducció d'un terç o
mitja jornada

FASE D’OPOSICIÓ
La fase d’oposició constarà de dues proves, cada una de les
quals té caràcter eliminatori.
PROVA 1: Demostració de coneixements específics
Aquesta prova té com a finalitat la demostració dels
coneixements específics de l’especialitat docent a la qual
s’opta.
Consta de dues parts:
— Part A: Desenvolupament d’un tema (3 hores)
Desenvolupament escrit d’un tema elegit per l’aspirant d’entre un
nombre de temes, extrets a l’atzar pel tribunal, atenent als
següents criteris:
• 3 temes, si el temari no té més de 25 temes
• 4 temes, si el temari té entre 26 i 50 temes
• 5 temes, si el temari té més de 50 temes
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— Part B: Prova pràctica
Aquesta prova és per comprovar que els candidats tenen la
formació científica i el domini de les habilitats tècniques
corresponents a l’especialitat a la qual opten.
* Aquesta primera prova es puntua de 0 a 10 punts i el total que
s’obté és el resultat de calcular la mitjana aritmètica entre les
puntuacions de les parts A i B de la prova, sempre que cada una
d’aquestes sigui igual o superior a 2,5 punts.
* Per superar aquesta primera prova els aspirants han d’obtenir una
puntuació mínima igual o superior a cinc punts.
* Les característiques d’aquesta prova per a cada cos i
especialitat que es convoca estan especificades a l’annex 6 de la
convocatòria.
PROVA 2: Programació i Unitat Didàctica
Aquesta prova és per comprovar l’aptitud pedagògica de
l’aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a
l’exercici docent.
L’aspirant disposa d’una hora per preparar aquesta segona prova
i pot emprar qualsevol tipus de material excepte materials
tecnològics.
Aquesta prova consta de dues parts
— Part A: Exposició i defensa de la programació didàctica
* La programació farà referència al currículum d’una àrea, matèria
o mòdul relacionats amb l’especialitat per la qual es participa.
* S’haurà d’elaborar segons el que s’estableix a l’annex 4 incloent
un mínim de 12 unitats didàctiques o actuacions.
* Correspondrà a un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives
en què el professor d’aquesta especialitat tingui competència.
* Per a la defensa de la PD es pot disposar d’un exemplar de la
mateixa i d’un guió que no excedeixi d’un DinA4 per una sola
cara.
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* L’aspirant disposa de 20 minuts per fer l’exposició i defensa de la
PD davant del tribunal.
— Part B: Exposició d’una unitat didàctica
* La unitat didàctica serà de la programació presentada per l’aspirant,
on triarà el contingut de la unitat didàctica d’entre tres extretes a
l’atzar per ell mateix de la seva pròpia programació.
* S’han d’especificar els objectius, continguts, competències,
activitats d’aula i procediments d’avaluació.
* Per a l’exposició de la unitat didàctica, l’aspirant pot utilitzar el
material auxiliar i TIC que consideri oportú i que ha d’aportar ell
mateix. També pot tenir un guió o equivalent que ha de ser lliurat al
tribunal al final de l’exposició.
* Per aquesta part es disposarà de 25 minuts.
* Aquesta segona prova es valora globalment de 0 a 10 punts. Per
la seva superació els aspirants han d’obtenir una puntuació mínima
igual o superior a cinc punts.
FA SE DE CONCURS
Passaran a la fase de concurs aquells aspirants que hagin obtingut
una puntuació igual o superior a 5 punts en la fase d’oposició.
En aquesta fase es valoren els mèrits dels aspirants; entre d’altres
hi figuren la formació acadèmica i l’experiència docent prèvia,
que podeu consultar al resum del barem. Recordau que si sou
funcionaris interins podeu consultar els vostres mèrits al vostre
portal del personal. A més, teniu informació sobre el procés
selectiu al Portal de l’opositor, mesura aconseguida per proposta
d’ANPE.
FASE PRÀCTIQUES
Són seleccionats per passar a la fase de pràctiques els aspirants
que tinguin un nombre d’ordre igual o menor que el nombre
total de places per cos i especialitat.
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CARACTERÍSTIQUES DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
La programació didàctica, a més de l’índex que no excedirà d’un
full, inclourà un mínim de 12 unitats didàctiques i podrà incloure
també annexos. Tot el contingut de la programació didàctica es
presentarà per una sola cara amb l’interlineat d’1.5 lletra Times
New Roman o Times, de 12 punts de grandària, sense comprimir i
tendrà un màxim de 60 fulls (amb annexos inclosos), format DINA4. No serà computable la portada on es consignarà: núm. de DNI,
nom i llinatges de l’aspirant i el cos i l’especialitat a la qual opta.
Si s’inclouen taules o gràfics, l’interlineat podrà ser simple i la
lletra Times New Roman o Times, com a mínim de 10 punts, sense
comprimir, en la respectiva taula o gràfic.
En l’especialitat d’educació infantil la programació ha d’anar
adreçada al segon cicle d’educació infantil, ha d’incloure el
desenvolupament dels tres àmbits d’experiència de l’etapa i no cal
que es refereixi necessàriament a un curs acadèmic complet.
En l’especialitat de primària, educació física, música i anglès la
programació didàctica ha d’anar adreçada a l’etapa d’un curs de
l’educació primària.
En l’especialitat d’anglès, la programació ha de ser redactada i
defensada en l’idioma corresponent.
En les especialitats de pedagogia terapèutica i d’audició i
llenguatge del cos de mestres, la programació consistirà en
l’elaboració d’un pla d’actuació anual de l’equip de suport.
En el cas d’aspirants a l’ingrés en el cos de professors
d’ensenyament secundari, la programació podrà estar referida a
l’etapa de l’educació secundària obligatòria, al batxillerat o als
cicles formatius de formació professional.
Per als ensenyaments de formació professional del sistema
educatiu, la programació estarà referida a un dels mòduls dels
cicles formatius al qual tingui atribució de competència docent la
especialitat a la que s’opta en la família professional corresponent.
No es podrà realitzar la programació d’un mòdul de formació en
centres de treball.
En l’especialitat d’orientació educativa del cos de professors
d’ensenyament secundari, l’aspirant elegirà entre presentar la
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programació d’un departament d’orientació a un IES, d’un CEPA,
d’un CEIFP o d’un CEE o el pla general d’actuació d’un EOEP, EAP o
equips específics.
En el cas de totes les especialitats d’idiomes moderns, la
programació es presentarà en el respectiu idioma.
TAULA RESUM CONCURS-OPOSICIÓ PELS TORNS 1 I 2

60% Fase Oposició
PROVA 1(mínim 5punts)
Part A Desenvolupament escrit d’un tema
Part B Prova pràctica (cas pràctic)
- Eliminatori: mínim de 2.5 punts sobre 10, de cada part.
- Per superar la prova, l’aspirant ha d’assolir una puntuació igual o
superior a 5 punts.
PROVA 2 (mínim 5 punts)
Part A Presentació programació didàctica
Part B Preparació i exposició unitat didàctica
- Per superar la prova, l’aspirant ha d’assolir una puntuació igual o
superior a 5 punts.

40% Fase Concurs (MÀXIM 10 PUNTS)
A. Experiència docent prèvia Màxim 7 punts
-

0,7 punts/any en especialitats del cos al qual opta
l’aspirant, en centres públics

-

0,350 punts/any en distints cossos al qual opta l’aspirant,
en centres públics
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B. Formació acadèmica Màxim 5 punts
Expedient Acadèmic: 1 o 1,5 punts segons nota
Màster i doctorats: 1 p.
Premis extraordinaris: 0,5 p.
Altres titulacions universitàries
-

Primer i segon cicle i de grau: 1 p.

-

Títol Professional de Música o Dansa: 0,5 p.

-

Certificat de nivell avançat o equivalent d’escoles
oficials d’idiomes: 0,5 p.

-

Títol de Tècnic Superior de Formació Professional o
tècnic esportiu: 0,2 p.

C. Altres mèrits Màxim 2 punts
0,05 punts per cada 10 hores de formació permanent.
Puntuació variable segons titulació idiomes.

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER A LA FASE DE CONCURS
Els aspirants que han superat la fase d’oposició han de realitzar el
tràmit telemàtic habilitat que es troba a la pàgina web de la
Direcció General de Personal Docent, per accedir al full de barem
de la fase de concurs. Aquest tràmit estarà operatiu durant 48h des
de la publicació de la llista d’aspirants que han superat la fase
d’oposició.
Els aspirants que estiguin d’acord amb la puntuació atorgada ho
han d’indicar i han d’enviar telemàticament el full de barem.
Els aspirants que no estiguin d’acord amb la puntuació atorgada ho
han d’indicar i manifestar els mèrits amb la puntuació dels que no
estan d’acord i afegir els que considerin.
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RESUM DE PLACES D’OPOSICIONS
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AFILIA’T!
Finalment, dir-vos que al sindicat ANPE tenim vocacionalitat de
servei, de resoldre problemes, d’apropar-nos als nostres afiliats i
d’acompanyar-vos durant la llarg de la vostra carrera com a
docents.
ANPE és un sindicat independent i professional exclusiu del
professorat de l’Ensenyament Públic:


ANPE TE REPRESENTA, efectivament en les Meses
Sectorials d'Educació i les Juntes de Personal Docent.



ANPE T'INFORMA, puntualment a través d'una atenció
personalitzada en la seva seu autonòmica, a través del
correu electrònic, web, xarxes socials, revistes, ...



ANPE T'ASSESSORA, davant qualsevol problema derivat del
teu exercici professional.



ANPE T'AJUDA, mitjançant el Servei del Defensor del
Professor.



ANPE CONTRIBUEIX, a la teva formació permanent amb
una àmplia oferta de cursos amb descompte per ser afiliat.
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ANPE T'OFEREIX, una àmplia gamma de promocions i
serveis.

I tot això per només 72 euros a l'any (desgravables en la teva
declaració d'Hisenda). La quota és per any natural (de dia 1 de
gener a dia 31 de desembre). És la quota sindical més baixa en el
nostre sector professional.
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