
CONVOCATÒRIA D’INTERINS 
 
 

TERMINI SOL·LICITUD del 15 de gener al 31 de març de 2020 (ambdós 
inclosos). 

 
 
 
➢ Integració automàtica dels aspirants que formaren part de la borsa del curs 

2019-2020, no fa falta fer la sol·licitud però si es podrà: 
 

● Manifestar la voluntat de no ser integrats a la borsa a cap especialitat. 
 

● Comprovar i actualitzar dades personals, requisits i mèrits, així com les especialitats o 
funcions, illes de preferència, mitja jornada, places d’especial dificultat o itinerants… 

 
● Incloure noves titulacions (abans del 31 de març). 

 
● Mèrits (només es valoraran els mèrits obtinguts fins el 31 d’agost del 2019 apartat 1,3 i 4 o 

fins el 31 de març del 2020 apartat 2) o Requisits (només es tindran en compte els 
requisits assolits fins dia 31 de març). 

 
 

➢ La resta d’aspirants han de fer el tràmit d’acord a l’annex 5 de la resolució. 

 
❖ S’hauran de triar totes les places de les funcions que estiguin admeses a les llistes. 

❖ Els aspirants que no participin en el tràmit de la tria de places quedaran com no                

disponibles.  

❖ Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han d'emplenar la           

sol·licitud seguint les instruccions de l'assistent de tramitació que es troba a la pàgina web               

de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>. 

http://dgpdocen.caib.es/


CONVOCATÒRIA D’INTERINS 
 

 

❖ Es pot accedir a l'aplicació: 

a) Mitjançant el DNI electrònic, un certificat digital reconegut o @clave. 

b) Mitjançant l'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del personal de la Conselleria              

d'Educació. 

c) Anònimament.  

- Les persones interessades han d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud seguint             

les instruccions de l'aplicació: dades personals; dades als efectes de notificació i            

comunicació; opció d'illes de preferència; opció d'especialitats o funcions; voluntat          

d'acceptar places a mitja jornada, diferenciada per illes; voluntat d'acceptar places           

itinerants o compartides, i/o places d'especial dificultat. 

En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud només es considera vàlida la darrera que               

s'ha registrat telemàticament o presencialment. 

- Aspirants amb discapacitat: 

Els aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% han de fer constar                

aquesta condició, si escau, a la casella corresponent de la sol·licitud de participació.             

També han d'adjuntar a la sol·licitud un certificat acreditatiu de la discapacitat. 

❖ Borsa única: 

➢ L’adjudicació de places es farà per ordre estricte de puntuació i preferència dels             

aspirants independentment del cos en que estiguin. 
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  BAREM 

EXPERIÈNCIA 
DOCENT 
(sense límit i 
assolits fins 31 
d’agost del 
2019) 

Centres públics 6,5 p. per any complet - 0,542 p.  per mes - 0,018 p. per dia 

Centres concertats o 
privats 

3,25 p. per any complet - 0,271 p. per mes -  0,009 p. per dia 

Professor visitant 6,5 p. per any complet - 0,542 p.  per mes - 0,0018 p. per dia 

Universitat públiques 3,25 p. per any complet - 0,271 p. per mes -  0,009 p. per dia 

FORMACIÓ 
ACADÈMICA I 
ACTIVITATS 
DE FORMACIÓ 
Màx. 32 punts 
(dels apartats 2 i 
3) 
 
 
 

FORMACIÓ 
ACADÈMICA 
Màx. 30 punts 
 
Formació assolida fins el 
31 de març del 2020. 
 

Nota expedient:  
         de  5,001 a 5,999 o de 1,001 a 1,499 - 2,5 p. 
         de 6 a 7,5 o de 1,5 a  2,225 - 5 p. 
         més de 7,5 o més de 2,25 - 7,5 p. 

Doctorat i premis extraordinaris 
         6 p. per títol de doctor 
         3 p. premi extraordinari de doctorat 
         2,5 p. premi extraordinari en la titulació d’accés 

Altres titulacions (primer i segon cicle, màster i grau): 5 p. 

Titulacions de règim especial: 
      grau mitjà (música i dansa) - 2,5 p. 
      cicle elemental o intermedi EOI - 1 p. 
      cicle superior o avançat EOI - 2,5 p. 
      nivell C1 EOI - 3,5 p. 
      nivell C2 EOI - 5 p. 
      tècnic superior esportiu - 1 p. 

Titulacions de català:  
      mestre de català o equivalent  - 5 p. 
      nivell C2 - 2,5 p.  

FORMACIÓ 
PERMANENT 
Màx. 30 punts. 
Assolits fins el 31 
d’agost del 2019 

0,02 p. per cada hora com assistent, ponent o coordinador 
d’activitats de formació permanent. 

  

FASE D’OPOSICIÓ 
SUPERADA (any 2018, 
2019 i 2020) 
Màxim 10 punts 

5 punts ( per cada fase d’oposició superada a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears). 

 


