
NOVETATS TRÀMIT SELECCIÓ DE PLACES

CURS 2021-2022

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS

INTERINS



Tens dos opcions: anul·lar en tràmit i no participar en l’adjudicació o continuar amb el tràmit i recuperar
l'ordenació de places.
Abans, una vegada realitzat el tràmit aquest quedava registrat automàticament i no hi havia cap opció per
anul·lar-ho.



Tens l’opció de guardar la selecció de places i continuar en una altra sessió. Abans, cada vegada que iniciaves
el tràmit començaves de nou. Ara, pots recuperar el tràmit previ i carregar les places que ja tenies
seleccionades per continuar o fer les modificacions que trobis oportunes.



Opció per seleccionar els perfils significatius que us interessa. Al seleccionar, apareixen les places per
seleccionar a la pròxima passa.



Apareixen 4 pestanyes: discapacitat, places preferents,places no preferents i places sense requisits de català.

Hem d’afegir les places a la pestanya que volem.



El procediment d’adjudicació de les places es desenvolupa en quatre fases ordenades de la següent manera:

● Primera fase, les places reservades per aspirants amb discapacitat
● Segona fase, el conjunt de les places classificades com a preferents
● Tercera fase, el conjunt de les places classificades com a no preferents que no s’han adjudicat.
● Quarta fase, les places de la tercera fase que no s’han adjudicat.



➔ Les places es poden classificar en preferents i no preferents.
➔ Les places no preferents són places que cedeixes a interins amb

menys puntuació, però que si NO són escollides per cap interí
admés et podran ser adjudicades.
➔ Solament s’adjudicaran places no preferents quan aquestes NO

hagin sigut seleccionades com a preferents per cap aspirant
admès. Es farà per ordre de llista.
➔ En especialitats amb un nombre alt d’interins admesos és molt

improbable que d’adjuquin places seleccionades com a no
preferents, ja que segurament persones amb menys puntuació
escolliran la plaça.
➔ Si selecciones totes les places com a preferents, el tràmit és igual

que el del curs.



A les diverses pantalles del tràmit apareixen entre parèntesis les bases a les qual fan
referència.
A continuació, Us citam els extractes per faciliatar la seva consulta:

● Pantalla 6

○ 17. Adjudicació de places
○ 17.1. El procediment d'adjudicació de les places es desenvolupa en quatre fases ordenades de la

següent manera:
○ 17.1.1. Primera fase, les places reservades per aspirants amb discapacitat sobre les quals s'hagi

exercit el dret d'adjudicació prioritària.
○ En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents als quals fa referència

el punt 3 de la instrucció vintena d'aquest annex* que hagin exercit el dret d'adjudicació prioritària
sobre places reservades. L'ordre dels aspirants serà el que estableix l'apartat a) de la base
específica 11.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de
desembre de 2020*.

* 20.3 Tan sols els aspirants admesos que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33%
podran exercir el dret d’adjudicació prioritària sobre aquestes places reservades.
* 11. 1 a) En primer lloc, als aspirants admesos, segons la puntuació que resulti d'aplicar el barem que
preveu la convocatòria, amb preferència dels aspirants tutoritzats respecte dels no tutoritzats



● Pantalla 7
○ 17.1.2. Segona fase, el conjunt de les places classificades com a preferents per a l'adjudicació

corresponents a les places de la primera fase que no s'han adjudicat i a les places no reservades
per a aspirants amb discapacitat.

○ En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents disponibles als quals
fa referència l'apartat c) de la instrucció primera d'aquest annex que hagin seleccionat places com a
preferents per a l'adjudicació. L'ordre dels aspirants serà el que estableix l'apartat a) de la base
específica 11.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de
desembre de 2020.

● Pantalla 8
○ 17.1.3. Tercera fase, el conjunt de les places classificades com a no preferents per a l'adjudicació

corresponents a les places de la segona fase que no s'han adjudicat i a la resta de places.
○ En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents disponibles als quals

fa referència l'apartat c) de la instrucció primera d'aquest annex que hagin seleccionat places com a
no preferents per a l'adjudicació. L'ordre dels aspirants serà el que estableix l'apartat a) de la base
específica 11.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de
desembre de 2020.



● Pantalla 9
○ 17.1.4. Quarta fase, les places de la tercera fase que no s'han adjudicat.
○ En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents disponibles als quals

fa referència l'apartat d) de la instrucció primera d'aquest annex*. L'ordre dels aspirants serà el que
estableix l'apartat b) de la base específica 11.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general
de Personal Docent de 16 de desembre de 2020.*

*d) Els aspirants a funcionaris interins docents exclosos únicament pel fet de no acreditar uns
coneixements adequats de llengua catalana però que hagin acreditat estar en possessió de la
corresponent titulació, diploma o certificació dels contemplats en l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, de 21 de febrer de 2013, excepte aquelles que s’inclouen en l’annex 6 d’aquesta ordre

* b) o acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana procedents del tràmit de conformació de
la borsa, ordenats segons el nivell de coneixement de català acreditat i, per a cada nivell, ordenats segons
la puntuació que resulti d'aplicar el barem que preveu la convocatòria.



Resolució de la directora general de Personal Docent de data 16 de desembre de 2020 per la qual s’ aprova la
convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a
totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no
universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al
curs 2021-2022
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11313/643139/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce?fbclid
=IwAR22-aUi1pNwIfjaDhixMjGsBiy03u28gz5Pi8BwMYwtjwfFErkhyyIL3zE

Resolució de 14 de juny de 2021 per la qual es convoca, per al curs 2021-2022, el procés d'adjudicació de
destinacions provisionals per als funcionaris docents.
https://www.caib.es/sites/adjudicacio2122/ca/portada/?campa=yes

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11313/643139/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce?fbclid=IwAR22-aUi1pNwIfjaDhixMjGsBiy03u28gz5Pi8BwMYwtjwfFErkhyyIL3zE
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11313/643139/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce?fbclid=IwAR22-aUi1pNwIfjaDhixMjGsBiy03u28gz5Pi8BwMYwtjwfFErkhyyIL3zE
https://www.caib.es/sites/adjudicacio2122/ca/portada/?campa=yes

