
TUTORIAL DEL TRÀMIT D’INTERINITATS 2022-23
(del 25 de gener al 23 de març, ambdós inclosos)

OBSERVACIONS PRÈVIES:

* El Tràmit és bàsicament igual que el de l’anterior curs; si ja estàs en llistes i no vols
canviar res ni aportar nova documentació no cal fer el tràmit.

* HA DE FER EL TRÀMIT qui vulgui formar part de les llistes per primer cop, qui
vulgui modificar o aportar nova documentació o sortir de les llistes el proper curs.
(És recomanable revisar la informació prèvia al curs 22/23 que figura al portal del
personal docent. Fent clic al següent enllaç podreu comprovar: dades personals,
preferència d’illa/jornada/tipus de places/tutorització, Funcions i Formació.)

* S'ha ampliat el termini del tràmit a dos mesos per evitar els colapses que
generaven problemes informàtics però per PRECAUCIÓ convé no esperar al darrer
moment.

* Es RECOMANABLE fer els tràmits amb Cl@ve o Cl@ve Pin Permanent, ja que
l’usuari i contrasenya a la llarga es deixarà d’admetre com a opció d'accés als
tràmits amb la Conselleria d’Educació i FP.
On sol·licitar-la (generalment amb cita prèvia):

- Oficines de Registre de la Seguretat Social
- Oficines de l’Agència Tributària
- Oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal
- Oficines d’informació i atenció al ciutadà de les Delegacions del Govern

https://www.caib.es/sadperdoc5front/baremacio/inici.do


Enllaç per ACCEDIR AL TRÀMIT

Si entres des de Cl@ve:

(El més pràctic és l’accés per Cl@ve PIN, ja que no has de memoritzar cap
contrasenya perquè per cada tràmit que fas et genera una nova clau.)

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5037654&coduo=38&lang=ca


- Introduïm el DNI amb la lletra i ens demanarà la següent informació:

- I s’obrirà la següent finestra per fer clic en “Obtener PIN”

- A l’aplicació del mòbil “Cl@ave PIN” es genera el còdi per emplenar en el següent
espai*:



- Informació prèvia.

- Ens indica el formulari que hem d’emplenar. Clicar en “Sol·licitud aspirants…”
- Accedim a la pantalla de DADES PERSONALS (es recuperen les dades si estan

introduïdes) per revisar-les/modificar-les i confirmar el correu electrònic



A la següent pantalla:

ALERTA!!!: si NO VOLS ESTAR A LA BORSA del 2022-23, marca al requadre.

- I si vols continuar a la borsa, fes clic a “Pantalla següent” i NO sel·leccionis
res en aquesta.



- Seleccionar en quines illes vols treballar a jornada completa i en quines a
mitja jornada (si és que vols optar per aquesta opció).

- Apareixen els mèrits acadèmics (titulacions universitàries i d’idiomes).
- Els títols que tenim introduïts al Portal no els podem llevar.



- Per afegir noves titulacions, emprar paraules clau al cercador de la lupa, per
exemple, el nom de la universitat que emet el títol (es troben traduïts al
cercador). En cas d’equivocació, sí que es poden eliminar els que estem
introduïnt en aquest tràmit.

- En el moment en què els títols siguin validats, les funcions quedaran
validades.

- Les especialitats seleccionades són les que tenim a la columna de la dreta.
- Es poden moure especialitats d’un costat a un altre en funció de si volem

tenir-les activades (columna verda) o no (vermella) per fer classe d’eixes
funcions.



-Es poden afegir funcions de forma manual. I unes passes després ens demanarà
introduir les titulacions en format pdf.

- Titulacions (requisits/mèrits) que tenim introduïdes.
- Parar atenció a l’observació sobre la “Tutorització” i la “Superació de la fase

d’oposició” (nombre de vegades que s’han aprovat les oposicions sense
haver tingut plaça des del 2018).



- La formació permanent apareix ordenada per antiguitat.
- AVÍS!!! En aquest tràmit no s’introdueix la formació permanent (CEP,

sindicats, altres entitats…)
- Si vols afegir formació permanent, fes clic al següent enllaç del TRÀMIT

del Servei de Formació Homologada i Capacitació. (Els cursos reconeguts pel
Ministeri d’Educació o les Conselleries d’Educació de les diferents CCAA,
consultar normativa).

- El màxim d’hores de formació és de 1200 hores.

- Sobre l’experiència docent hem de marcar una de les dues opcions (“Estic
d’acord/No estic d’acord”).

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5049054&coduo=3035232&lang=ca
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5049054&coduo=3035232&lang=ca
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4668326&coduo=3035232&lang=ca


- En cas de desacord, exposar els motius i unes passes després es podrà
adjuntar l’annex amb l’experiència docent que es vol aportar.

- Convé donar permís perquè facin la consulta directament i així no caldrà
aportar el certificat.

- Llegir i marcar el requadre de baix.



- Marcar després d’haver-lo llegit.

- Marcar abaix que ho hem llegit.

I en la Passa 3, ens indicarà si hem d’aportar o no documentació:



O com en aquest cas, que indica quina documentació cal aportar
TELEMÀTICAMENT:

- Els documents els hem d’adjuntar en pdf, com a màxim 10 documents.



- NO podem acabar el tràmit fins introduir tots els títols/docs que hem al·legat

- Una vegada introduit tots, apareix el botó de SEGÜENT

I ja es passa a la pantalla de:

→ “DESAR EL JUSTIFICANT”

→ “DESAR” la documentació i les dades aportades i

→ per últim, “SORTIU DEL TRÀMIT”



!!! ATENCIÓ… Els Professors Tècnics d’FP han de fer el tràmit i afegir de manera
manual, la funció que tenen en excepció, com que no se'ls validarà surtiran exclosos
i podran apuntar-se en les llistes d’especialistes.


