
Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de març 

de 2022, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter 

provisional, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat 

participar en el concurs oposició convocat per Resolució de 29 de 

novembre de 2021 

La base quarta de la Resolució de la directora general de Personal Docent 

de 29 de novembre de 2021 (BOIB núm. 165, de 30 de novembre de 2021), 

per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició 

de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament 

secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors 

d’escoles oficials d’idiomes i de mestres a les Illes Balears regula l’admissió 

dels aspirants. 

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Publicar en els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 d’aquesta Resolució les llis-

tes amb caràcter provisional dels aspirants admesos i exclosos del 

concurs oposició, convocat per Resolució de 29 de novembre de 

2021, en la forma següent: 

- Annex 1: la llista amb caràcter provisional dels aspirants admesos

dels cossos de secundària, en la qual hi consten el nom i llinatges,

el núm. de DNI, l’especialitat, l’illa i el procediment pel qual parti-

cipa l’aspirant, que han sol·licitat participar en el concurs oposició

anunciat per la Resolució abans esmentada.

- Annex 2: la llista amb caràcter provisional dels aspirants exclosos 

dels cossos de secundària, en la qual hi consten el nom i llinatges,

el núm. de DNI, l’especialitat, l’illa i el procediment pel qual parti-
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cipa l’aspirant, que han sol·licitat participar en el concurs oposició

anunciat per la Resolució abans esmentada.

- Annex 3: la llista amb caràcter provisional dels aspirants admesos

del cos de mestres, en la qual hi consten el nom i llinatges, el 

núm. de DNI, l’especialitat, l’illa i el procediment pel qual participa

l’aspirant, que han sol·licitat participar en el concurs oposició 

anunciat per la Resolució abans esmentada.  

- Annex 4: la llista amb caràcter provisional dels aspirants exclosos 

del cos de mestres, en la qual hi consten el nom i llinatges, el 

núm. de DNI, l’especialitat, l’illa i el procediment pel qual participa

l’aspirant, que han sol·licitat participar en el concurs oposició 

anunciat per la Resolució abans esmentada.

- Annex 5: la llista de causes d’exclusió especificades amb el codi 

que indica el motiu de l’exclusió dels participants provisionalment

exclosos del concurs oposició convocat per Resolució de 29 de 

novembre de 2021.

- Annex 6: la llista amb caràcter provisional d’aspirants de naciona-

litat estrangera que han acreditat estar en possessió de les titula-

cions que els eximeix de fer la prova de castellà.

- Annex 7: la llista amb caràcter provisional d’aspirants de naciona-

litat estrangera que han de realitzar la prova de castellà.

2. Fixar un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà que

es faci pública aquesta Resolució perquè les persones interessades

puguin realitzar les al·legacions que considerin pertinents, a través

del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte a la pàgina web de la Di-

recció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

3. Publicar a la pàgina web  http://dgpdocen.caib.es les relacions susdi-

tes.

Palma, 9 de març de 2022

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez
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