INSTRUCCIONS PER APUNTAR-SE A LA CONVOCATÒRIA D’INTERINS
Un any més s’obre el primer tràmit telemàtic per continuar a les llistes d’interins o per entrar per
primera vegada, des del 13 de novembre del 2017 al 15 de gener del 2018. Per això, publicam un
document generalitzat, un poc extens, però ajudarà als interins més veterans i als nous incorporats.
El nostre desig és que tots tengueu feina, i per això, vos podem oferir la nostra experiència i ajuda.
Al llarg d’aquests dos mesos vos oferim assistència presencial, telefònica, via e-mail, web i facebook,
amb la finalitat de donar resposta a tots els dubtes que tengueu.
Pels qui sou afiliats/des ja sabeu que podeu demanar cita presencial, perquè un de nosaltres vos
ajudi i assessori presencialment a fer el tràmit. Podeu demanar cita al 971461290 i al correu
administracio@anpe-balears.org .
Els requisits per formar part d’aquestes llistes varia en funció del cos al qual optis:
a) COS DE MESTRES: titulació (grau) + màster universitari + nivell C1 català + 4 seminaris. Si has
estudiat a l’UIB el màster universitari, el nivell C1 de català i els 4 seminaris específics de
didàctica de català estan incorporats ja al propi títol.
b) COS DE SECUNDÀRIA: titulació (grau) + màster universitari + nivell C1 català + seminari
específic de l’àrea que correspongui.
c) COS D’FP: titulació + nivell C1 català + seminari específic de l’àrea que correspongui + màster
universitari
d) ALTRES COSSOS: titulació (grau) + màster universitari + nivell C1 català + seminari específic de
l’àrea que correspongui.
e) ESPECIALISTES: es tria el millor currículum, que s’adapti el més possible a la demanda de la
plaça oferida.
Pels qui vos apuntau per primera vegada el tràmit sortirà amb un número de prerregistre i hauràs
d’aportar tota la documentació que et demanin. Pels qui ja formau part, el tràmit se pot resoldre
directament si no hi ha més documentació per aportar. Pels qui heu fet feina tendreu tota la
informació al vostre portal del personal, els nous, encara no disposau d’aquesta eina.
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Així doncs, en funció de les titulacions que hagis aportat, et sortiran les funcions a les quals pots
optar, per desprès triar les que vulguis així com les illes (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) i
tipus de jornada (completa o mitja) i itinerància (fer feina entre dos o tres centres).
RECOMANACIONS EN AQUEST PRIMER TRÀMIT:
A. Tots els aspirants a cobrir una plaça com a funcionari interí docent heu de participar en
la convocatòria. També els qui estau exclosos per català o el màster de formació.
En el cas que tengueu portal de personal ho podeu fer mitjançant la vostra contrasenya. La resta
d’usuaris que no tengueu portal del personal ho haureu de fer anònimament. Els qui ja estau a llistes
quan poseu les vostres dades el programa recuperarà la vostra informació, però heu de passar pel
registre i entregar el DNI. Pels qui entrau per primera vegada a les llistes, haureu de passar pel registre
i entregar tota la documentació que se vos demani.
B. Pels interins que ja estau a llistes podeu modificar l’opció de funcions, illes, d’itinerància i mitges
jornades a les quals vulgueu optar.
C. Pel que fa als Cursos de formació permanent del professorat: Si teniu portal, només pels cursos
que no hagin estat enregistrats per cap entitat homologada per aquesta Conselleria, heu d’emplenar
el model d’instància que trobareu al tràmit d’interins i enregistra-la junt amb el certificat del curs a
la DG de Formació Professional i Formació del Professorat. Si durant el curs 2016-2017 no vàreu tenir
portal del personal, també heu de fer la instància i enregistra-la junt amb el certificat del curs a la DG
de Formació Professional i Formació del Professorat.
D. El darrer tràmit que faceu és el bo. A més, si una vegada fet el tràmit voleu afegir un curs que
hagueu oblidar, és suficient fer una instància i afegir el curs fent referència al Núm. de Registre de la
sol·licitud que vàrem fer.
E. Per recuperar la informació dels tràmits, els interins que teniu portal del personal podeu anar al
vostre “portal del personal”, on abaix de tot teniu un apartat “les meves gestions” on podeu veure
tots els vostres tràmits enviats o sense enviar.
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F. Per esmenar les causes d’exclusió, heu d’entregar la documentació dins del termini establert, fins
al 15 de gener. El requisit de català i el màster universitari/o de formació, es podrà presentar després
de les adjudicacions de l’estiu.
G. Pel tema de “certificats de penals” en aquest tràmit podeu clickar l’opció que la Conselleria
d’Educació demani la informació a l’Administració corresponent per tal que se simplifiqui aquest
apartat. Si no, haureu de presentar vosaltres mateixos aquest certificat quan prengueu possessió de
la plaça adjudicada.
H. Respecte als mestres d’anglès, un darrer aclariment, que ja fa molts d'anys que es permet, de
normativa a nivell estatal: els mestres amb el certificat de nivell avançat o d'aptitud (és a dir, un B2+
d'anglès de l'EOI) poden donar també l'especialitat d'anglès. Un altre consideració important és que
aquells que heu cursat un grau de magisteri amb la menció d’anglès, per poder adquirir la funció
d’anglès en aquest primer tràmit, heu de presentar un certificat B2 MERCL.
I. Els motius de renúncia justificada són aquells que poden donar lloc a reserva de plaça, com:
- Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat, d’adopció o d’acolliment
permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un
funcionari una excedència per tenir cura dels fills.
- Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent.
- Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals sobrevingudes, que seran
apreciades per la Direcció General de Personal Docent i de les quals s’informarà a la Mesa
Sectorial d’Educació.
- Com a excepció, i només en el procediment extraordinari d’adjudicació de substitucions,
l’aspirant podrà renunciar, pel fet de no estar capacitat per impartir-la, a la plaça oferta si
aquesta té un caràcter eminentment pràctic i pertany a mòduls dels cicles formatius de
formació professional o assignatures dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, dels
ensenyaments superiors d’art i dels ensenyaments d’arts escèniques.
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J. Hi haurà una reserva de places per a discapacitats. Al primer tràmit s’ha de marcar aquesta
consideració i aportar la documentació necessària.
Fet això, més tard sortiran les llistes provisionals, a les quals vos heu de revisar per què tot el que
vàreu marcar estigui correcte, si no, haurem de fer una reclamació en el període corresponent.

COM ENTENDRE LA LLISTA?
Ara, la gestió és mitjançant una llista única, separada en cossos, que es troba ordenada de la següent
manera:
-

Interins I, formada per aquells que han estat tutoritzats, és a dir, han treballat 30 dies seguits
en un mateix centre públic. Com a novetat i per aquest any s’acceptaran tutoritzats aquells
que compleixin els 30 dies treballats fins el 16 de març. Els Interins I quedaran baremats
segons l’experiència i la formació, tal i com s’havia fet fins ara.

-

Interins S, format per aquells que no han arribat a fer els 30 dies seguits i per tant no han
estat tutoritzats i aquells que no han fet mai feina a un centre públic. Aquests Interins
quedaran ordenats per experiència docent (tant en centres públics com privats) i formació
permantent, excepte l’apartat 2.6 referent als cursos de formació.

QUINA PUNTUACIÓ TINDRÉ A LA LLISTA?
1. PUNTUACIÓ QUE DÓNA L’EXPERIÈNCIA DOCENT (puntuació sense límit)
-

1.1. Centres públics en el mateix cos: 6,500 punts/any

-

1.2. Centres públics diferent cos 3,250 punts/any

-

1.3. Centres privats/concertats al mateix cos 3,250 punts/any

-

1.4. Centres privats/concertats diferent cos 1,625 punts/any

-

1.5. Experiència com a professor visitant en els EUA i en el Canadà, o com a professor
participant al programa de Seccions bilingüe 6,5 punts/any al mateix grup que opta o 3,25
punts/any a diferent grup.

-

1.6. Experiència docent a universitats públiques 3,250 punts/any.
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2. PUNTUACIÓ QUE DÓNA LA FORMACIÓ ACADÈMICA I ACTIVITATS DE FORMACIÓ (fins a 32 punts)
-

2.1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic:
o De 5,001 fins a 5,999 punts: 2,500 punts
o De 6,000 fins a 7,500 punts: 5,000 punts
o Més de 7,500: 7,500 punts

-

2.2. Doctorat i premis Extraordinaris
o 2.2.1 Per títol de doctor: 6,000 punts.
o 2.2.2 Premi extraordinari doctorat: 3 punts
o 2.2.3 Premi extraordinari titulació: 2,500 punts

-

2.3. Altres titulacions universitàries
o 2.3.1 Titulació universitària 1º cicle: 5,000 punts
o 2.3.2 Titulació universitària 2º cicle: 5,000 punts
o 2.3.3. Titulació universitària oficial de màster: 5,000 punts
o 2.3.4. Titulació universitària oficial de grau: 5,000 punts

-

2.4. Titulacions d'ensenyaments de règim especial
o 2.4.1 Titulació grau mitjà música/dansa: 2,5 punts
o 2.4.2 Titulació EOI elemental o nivell intermedi: 1,000 punts
o 2.4.3 Titulació EOI cicle superior o nivell avançat: 2,500 punts
o 2.4.4. Nivell C1 d'escoles oficials d'idiomes: 3,5 punts
o 2.4.5. Nivell C2 d'escoles oficials d'idiomes: 5,000 punts

-

2.5. Titulacions de català
o 2.5.1 Títol mestre de català: 5,000 punts
o 2.5.2 Nivell D o C2 de català: 2,500 punts

-

2.6 Activitats de formació permanent:
o Per cada hora 0,0200 punts
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