
 

Què és el procés de tutorització? 

És el procediment al qual se sotmeten els professors interins el primer curs  
d’exercici de la docència sota la tutela d’un docent amb experiència. Es tracta de 
donar suport, ajuda i consell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Quant de temps dura el procés? 
El procés de tutorització comença el dia 1 de setembre i finalitza el darrer dia 
lectiu del curs, tots dos inclusivament.  
Per poder ser tutoritzat s’han de complir un mínim de 30 dies lectius consecutius 
en el mateix centre públic.  
Les vacances de Nadal i Pasqua no son períodes lectius i no computen. 
 

He complit 30 dies i m’han adjudicat una altra plaça en un 
altre centre 

Heu de ser tutoritzat tot el curs, per tant en el nou centre de destí tornaran iniciar el 
procediment fins i tot si torneu al mateix centre.  

I si estic de baixa o de permís? 
No computen com a dies de treball efectiu els de gaudi de qualsevol permís o 
llicència ni la incapacitat temporal.  

Quan finalitza el procediment? 

El procediment de tutorització finalitza, acabat el curs escolar, amb  Resolució de 
la directora general de Personal Docent. En aquesta resolució es declaren APTES o 
NO APTES els docents interins que s’han vist sotmesos al procés.  

En tant no es publiqui la Resolució no finalitza el procediment. 



M’han declarat APTE. Quan ho veuré reflectit en les llistes?  
 
La declaració d’apte té efectes a partir del curs següent a aquell en què heu estat 
objecte del procés de tutorització. 

 

He superat el procés en una altra Comunitat Autònoma... 
És vàlid a les Illes Balears? 

No. El procés es propi de cada Comunitat Autònoma i es regula de forma diferent. 
 

He fet feina com a docent en cursos anteriors, i em diuen 
que m’han de tutoritzar.....  
 
Es consideren tutoritzats de cursos anteriors en el següents supòsits: 

a) Si formareu part de la llista d’admesos a la borsa en el curs 2013-2014 i 
acrediteu, entre l’1 de setembre de 2008 i el 30 de maig de 2014, 30 dies de 
servei  

b) Si heu fet feina un període mínim de 30 dies consecutius el cursos 2014-
2015 i 2015-2016, sempre i quan no hagin estat sancionats mitjançant un 
procediment disciplinari per haver comès una falta greu o molt greu. 

Fora d’aquests dos supòsits, no podeu ser considerat com a tutoritzat perquè 
aquest procediment no estava regulat. 

Estic exclòs per català.... Em tutoritzen? 

Sí. El fet d’haver quedat exclòs en les llistes per manca del requisit de llengua 
catalana no vol dir que no us hagin de tutoritzar. Ara bé, aquesta tutorització no 
es veurà reflectida en tant no esmeneu el requisit.  

Encara teniu dubtes o pensau que pot haver-hi qualque 
errada? 

Contacteu amb nosaltres,  secundaria@dgpdocen.caib.es indicant a l’assumpte : 
tutoritzacions 

Recordau indicar al correu el vostre DNI i nom complet. 
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