TUTORIAL
i
SIMULADORS DEL CONCURS DE MÈRITS
– Tràmit obert del 21 de novembre (09:00h) al 21 de desembre (23:59h) –

PREVIS:
Abans de començar, llegeix tot el tutorial i prepara tota la documentació a
aportar en format pdf que es demana en la convocatòria com a
requisit/mèrit de participació, que en principi serà:
a) REQUISITS que figuren a l'annex 2 tot i que estiguin al portal del personal
docent (CONSULTA el contingut de l’annex on figuren la resta de requisits per si
has d’aportar qualcun més i NO ESPERIS al DARRER DIA). Per tothom són:
→ Títol acadèmic oficial que s’al·lega com a titulació d’ingrés, per
davant i per darrera (pàg 23 - punt 2)
→ Formació pedagògica i didàctica, si es cau (pàg 23 - punt 3)
→ Certificat del coneixement de la llengua catalana (pàg 25 - punt
6). ALERTA!!! Si necessites l’expedició del certificat perquè mai l’anarés a
recollir, pots sol·licitar-ho des del següent enllaç. Si el tens per convalidació
de qualque circumstància, hauràs d’adjuntar el document en qüestió (títol de
la carrera, certificat homòleg,...)
b) Consulta els altres requisits / mèrits (coneixement del castellà,
titulacions, cursos…) que no tinguis introduits al teu portal. (Si ja tens
formació permanent suficient per aconseguir els 2 punts corresponents, no
cal introduir cap curs nou ja que no servirà per desempatar).
Recorda que per accedir al tràmit només es podrà fer amb certificat digital,
és a dir, DNI electrònic, Cl@ve pin/permanent.
En aquesta ocasió, si l’aplicatiu dona problemes no contactis amb la
Conselleria, TELEFONA al 060 ja que la plataforma del tràmit la gestiona el
Ministeri. En canvi, la Conselleria habilitarà un servei telefònic per consultes
relacionades amb les validacions i documentació acreditativa, que encara no

ens ha facilitat, en tenir-ho el publicarem a la nostra web.
En el cas de tràmits sense finalitzar, es pot recuperar des de la carpeta
ciutadana.
- L’experiència docent comptarà fins a 21 de desembre.
Si com a interí/na no acumules el màxim de 10 anys i tens contracte de tot el
curs, no cal esperar als darrers dies per aportar el màxim d’experiència, ja
que per defecte la Conselleria ho certificarà a 21 de desembre. Per tant, les
persones amb contracte d’interinitat poden fer el tràmit en qualsevol moment
dins el període estipulat.
Per persones que treballen en la concertada/privada els comptarà fins la data
del certificat expedit pel centre on treballen.
- ACLARIMENT: Es fa un tràmit per especialitat i en ella es poden
consignar diferents Comunitats Autònomes ordenades per preferència però,
en el nostre cas, sempre surtirà en 1r lloc les Illes Balears. Si vols que la 1a
C. Autònoma sigui una altra, per exemple, la Comunitat Valenciana, hauràs
de fer la inscripció des de l’aplicatiu que trobaràs a la web de la conselleria
d’Educació de la Comunitat Valenciana i després, les de la resta de les CA a
les que vulguis optar.
Nota: l’import per participar en el concurs de mèrits/oposicions el determina la
Conselleria d’Hisenda de cada territori, per tant la quantia pot variar d’un lloc
a un altre

PASSA 1: DADES PERSONALS
A) Dades personals i condició de discapacitat

- Dades personals a efectes de contacte.
- Si és disposa d’un grau de discapacitat reconegut, convé marcar l’autorització
perquè la Conselleria ho pugui consultar d’ofici i així no s’haurà d’adjuntar cap
certificat.
B) Causes d’exempció del pagament dels drets de participació.

Cal obrir el desplegable i marcar el motiu que es tengui. Al finalitzar el tràmit, es
demanarà adjuntar el justificant que ho acrediti.

C) Dades a efectes de notificació i comunicació.

- Comprova les dades de contacte que figuren a la base de dades de l’administració;
podràs seleccionar la que vulguis en cas de tenir més d’una o inclús, introduir una
de nova.

PASSA 2: SOL·LICITUD

RECORDA: Com que el tràmit el feim des de l’accès de la nostra Comunitat
Autònoma, el 1r lloc que surtirà per defecte és “Illes Balears”. Si qualque persona
volgués fer un tràmit en el que com a primera opció de destí aparegués una altra
Comunitat/Ciutat Autònoma, hauria de fer el tràmit des de la web de la C. Autònoma
en qüestió. Però si fas diferents tràmits de la mateixa especialitat consignant com a
1r destí diferents comunitats, la validesa se li asignarà al darrer que hagis fet.
A) A QUÈ VOLS OPTAR?
- Introdueix: Cos, Especialitat, Comunitat Autònoma/Ciutat Autònoma i Torn (LLIURE
/ DISCAPACITAT) i confirma clicant en “Afegir petició”. (No podràs presentar tràmits
diferents per optar a places de diferents torns dins una mateixa especialitat, cos i
CA)
- Si vols afegir altres Comunitats Autònomes, podràs fer-ho tantes vegades com
vulguis amb el botó “Afegir petició”, però recorda que no podràs canviar
d’especialitat, només afegir un altre territori.

En cas d’haver registrat més d’una inscripció, si es marca aquesta casella, es
recupera la documentació aportada en la darrera inscripció.
B) TITULACIONS

-

En aquest apartat s’inclouen les TITULACIONS DE REQUISITS/MÈRITS.
Llegeix amb deteniment el requadre groc.

-

Per afegir titulacions que no apareixen, emprarem la lupa del requadre
“Afegir noves titulacions” i fes la recerca en català.

-

Si hi ha titulacions que no apareixen, es pot marcar la mateixa titulació d’una
altra universitat i després presentar el títol (ja que només apareixen les

universitats que ja han estat introduïdes qualque vegada anterior).
-

Per aquelles funcions del 598, sector singular de grau superior…també és
obligatori acreditar 2 anys d’experiència en la familia professional. Per tant, a
l’apartat del “títol” és on s’introduirà el text “2 anys” i a posteriori, al finalitzar el
tràmit, el justificant.

-

Si no es té el certificat de notes, s’introdueix la nota i a posteriori, al finalitzar
el tràmit, ens demanarà adjuntar el document. Tingues en compte dues
coses:
1) si la nota mitjana de la carrera és superior a un 6 (Escala de 0-10) o d’un
1’5 (Escala de 0-4), te correspon una puntuació extra en base als barems que
pots consultar a la normativa de la convocatòria (pàg 29 - apartat 2.1)
2) Si el teu certificat no és numèric, convé que el sol·licitis en aquest format,
donat que en els que venen amb qualificacions de Excel·lent, Notable…, amb
el promedi que s’agafa per fer el càlcul final de la nota mitjana, pot donar com
a resultat un valor algo inferior al real.

-

Per les persones que han d’acreditar la titulació del CAP/Màster
(Convocatòria punt 3, pàgines 23 i 24) i que el tenen convalidat per algun dels
motius que figuren a les bases, hauran d’acreditar-ho amb el document
indicat i si és com a resultat de l’experiència docent, el justificant que s’haurà
d’introduir és el full de serveis que es pot descarregar del Portal del Personal
Docent.

-

Haureu de determinar quina és la titulació que triau per al requisit d’accés.

-

I si la nota mitjana no està introduïda, ho fareu de manera manual i a
posteriori en la passa 3, adjuntareu el certificat en pdf que ho acredita.

Pot passar que aparegui la següent pantalla si les titulacions afegides no serveixen
per a l’ingrés al cos que voleu optar…

En eixe cas, seleccioneu “Pantalla anterior” i subsana l’errada cercant la titulació
adient.
C) Mèrit de la SUPERACIÓ DE la FASE d'OPOSICIÓ (màx. 2 convocatòries)
O bé apareixerà el que li consta a la Conselleria…

o si no s’ha superat cap, apareixerà la següent pantalla.

En cas de no estar d’acord, és marca la casella inferior i a posteriori s’adjunta la
documentació acreditativa.

D) FORMACIÓ PERMANENT
Pot donar-se 2 circumstàncies:
1) Que tenguis els cursos suficients que proporcionen el màxim de 2 punts
d’aquest apartat.

-

I per tant, només caldrà fer clic en “Pantalla següent”.
Recorda!!! Tot i tenir altres cursos que no apareguin, no s’hauran d’introduir
perquè ja tens la puntuació màxima per formació permanent.

En el cas que veig, que en la línia “Puntuació total” no tens els 2 punts i tenguis
cursos de formació permanent que no apareguin en el llistat…

…introdueixes manualment la informació que es demana: Nom del curs, dates entre
les quals s’ha desenvolupat i el nombre d’hores i, com sempre, a posteriori quan
demana la documentació a aportar, introduiràs els certificats de cada títol escanejat
per les dues cares.
E) EXPERIÈNCIA PRÈVIA
- RECORDA!!! La Conselleria assignarà per defecte, als interins que treballen a les
Illes Balears, l’experiència fins al 21 de desembre i a posteriori, comprovarà si ha
estat així o si l’ha de reduir en funció de la finalització real del seu contracte.

- Si cal afegir altra experiència docent que no consta al portal, s’introdueixen les
dades de: tipus de centre ( públic / concertat-privat) i l’especialitat.
Dins de Centre public: Religió / Altres (s’obri un desplegable amb les especialitats a
triar)
- Experiència de concertada ha de vindre validada per inspección educativa
(pendent de confirmar com es farà)

- Les persones amb experiència en àmbits /suport a l’àrea de ciències o lingüístic,
hauran de triar quina especialitat volen que consti en cada una d’elles.
- Les especialitats del cos a extingir d’FP passen a l’equivalent de l’especialitat
corresponent de secundària per defecte, donat el canvi normatiu.
- El nom d’especialitats acumulades en altres CCAA, que aquí no les tenim,
s’hauran d’introduir manualment.
- Una vegada registrada la sol·licitud no es podrà modificar la selecció de
l’experiència en altres tràmits de la mateixa especialitat. És a dir, que encara que es
torni a fer el tràmit de la mateixa especialitat, aquesta selecció de l’experiència no es
podrà modificar, ja que l’experiència d’una especialitat es guarda per tràmits
posteriors.
Per tant, ALERTA!!! si tens experiència en places d’àmbit sociolingüistic,
científicotècnic o pràctic, com també en les de Cultura classica… pensa molt bé a
quina especialitat vols assignar l’experiència d’aquests camps.

I per passar de pantalla, s’haurà d’acceptar l’avís del requadre groc.

F) CERTIFICACIÓ DEL REGISTRE CENTRAL DE DELICTES SEXUALS

- Convé marcar-ho perquè l’administració faci la comprovació d’ofici.
G) DECLARACIÓ JURADA / RESPONSABLE

- El mateix que en el cas anterior.

H) PROTECCIÓ DE DADES

- Llegir i acceptar.

PASSA 3: DOCUMENTACIÓ

- A quasi tots els surtiran els 3 primers documents obligatoris: títol al·legat,
coneixement del català i formació pedagògica i didàctica.
- Si hi ha qualque persona que no tingui com a requisit el Màster i l’hagi cursat, el
podrà presentar com a mèrit.
- A l’hora d’adjuntar documents, intentar juntar els pdf per blocs, és a dir, en un pdf
totes les pàgines del títol d’ingrés / formació permanent…
- Si hi ha una titulació que és requisit i el justificant a la vegada del certificació de
català (com el títol de mestre de la UIB), s’introduirà dos pics en els respectius
apartats, en el de titulació i en el de certificació del català.
- D’idèntica manera, si hi ha una persona que l’experiència de 2 cursos anteriors a
2009 li acredita la formació pedagògica, haurà d’adjuntar el full de serveis a l’apartat
de “formació pedagògica” com havíem explicat amb anterioritat.

PASSA 4: PAGAMENT

- Només es pot pagar amb targeta bancària i quan s’hagi fet efectiu, sortirà un requadre
per:
1) Descarregar el justificant de pagament
2) Continuar amb el REGISTRE.

- S’ha configurat el botó de pagament perquè només amb una vegada que es pressioni,
quedi registrat i no doni problemes com passava en anys anteriors.
- Si per qualsevol motiu es queda bloquejat, cal comprovar a l'extracte bancari si el
pagament s’ha fet efectiu. I per més seguretat, convindria esperar 1 ó 2 hores per si de cas.

Accedint a través de la carpeta ciutadana podrem comprovar, dins “ELS MEUS
REGISTRES” en quin punt es troba (Finalitzat, Inacabat…) i recuperar-lo per continuar allà
on ens havíem quedat o enregistrar-la correctament.

—--------------------------------------------------------------------------------------------

I ARA SÍ, SI ESTÀS PREPARAT FES CLIC AQUÍ PER ACCEDIR A L’ENLLAÇ DEL
TRÀMIT.
ET DESITGEM QUE TINGUIS MOLTA SORT I, EN CAS DE NECESSITAT,
CONTACTA AMB EL/LA TEU REFERENT DE ZONA.

APLICATIUS per fer SIMULACRE de la PUNTUACIÓ
-

Pots consultar el de CCOO al següent enllaç.

-

La Conselleria ha habilitat un aplicatiu per poder fer un primer anàlisi de la
teva puntuació i un portafoli on quedin guardades els tràmits que has fet. A
posteriori veuràs la puntuació provisional i definitiva. En ell només veuràs els
tràmits registrats completament.

-

La informació que dona NO ÉS VINCULANT, per tant, NO TELEFONAR a la
Conselleria per dir que en el simulador no surt tal o qual cosa, ja s’introduirà
en el procediment i si hi ha qualque errada, es reclamarà en el tràmit
pertinent.

-

S’entra amb @Clave i només es pot consultar la puntuació pròpia en les
diferents especialitats.

Apartats:
1.Experiència docent: es poden desplegar i veure el detall del temps treballat
2. Formació acadèmica

3. Altres mèrits (oposicions superades sense plaça /cursos)

-

Quan hi hagi DIFERENTS INSTÀNCIES de la mateixa especialitat, només surtirà la
darrera.

-

La columna de “Provisional” només apareixerà quan es publiquin les puntuacions
provisionals

-

En un principi, s’habilitarà un botó per veure la puntuació de la resta de persones de
Balears, però no surtiran les persones que concorrin d’altres CCAA.

-

El botó “Definitiva” estarà actiu quan es publiqui el llistat d’adjudicació.

