




 El termini de presentació de sol•licituds és del 5 
al 26 de novembre (ambdós inclosos).  

 Abans de dos mesos després de finalitzar el ter-
mini de presentació de sol•licituds, es publicaran 
les llistes provisionals d’admesos (amb la puntua-
ció que els correspon) i d’exclosos. Hi haurà un 
termini de deu dies hàbils per a reclamacions per 
esmenar possibles causes d’exclusió. La presen-
tació de reclamacions s’ha de fer exclusivament 
per mitjans electrònics a través del tràmit telemà-
tic habilitat a l’efecte, que es troba al web 
http://dgpdocen.caib.es. Es publicaran, si escau i 
d’ofici, les rectificacions oportunes. 

 Publicació de les places vacants. Les places va-
cants s’han de publicar abans de la resolució 
provisional del concurs. 

 Adjudicació provisional. Termini de 10 dies hà-
bils1 a partir de l’endemà per a reclamacions. Du-
rant aquest termini les persones que hagin 
concursat amb caràcter voluntari poden desistir 
de la seva participació en el concurs. 

CALENDARI SOL·LICITUD                 
DE PARTICIPACIÓ 
Tramitació i presentació           
de la sol·licitud 

La sol•licitud es farà exclusivament                   
per mitjans electrònics a 
http://dgpdocen.caib.es                              
mitjançant Cl@ve, DNI electrònic o codi    
d’usuari de personal docent CAIB.  

L’adjudicació de places als funcionaris es fa per ordre 
de puntuació d’acord amb el barem de l’annex 2A de 
la convocatòria. 

Un cop el participant hagi accedit al tràmit, l’aplicació 
li mostrarà el full de barem amb els mèrits que cons-
ten a la DGP Docent i la puntuació corresponent per 
aplicació del barem de mèrits. 

Els participants que estiguin d’acord amb la puntua-
ció atorgada ho han d’indicar i fer l’enviament tele-
màtic. Els qui no hi estiguin d'acord ho han d'indicar, 
manifestar els mèrits amb la puntuació dels quals no 

estan d'acord, adjuntar una còpia dels documents in-
dicats en l'annex 2A per acreditar-los, i realitzar l'en-
viament telemàtic. Per a la presentació telemàtica, 
els documents justificatius s'han de digitalitzar mit-
jançant escaneig i conversió en format PDF. 

Només es valoraran els mèrits que apareixen pun-
tuats al full de barem que mostra l’aplicació o els que 
s’hagin acreditat correctament. 

 

Puntuació dels mèrits

 1 Es consideren dies hàbils els que van de dilluns a divendres i no són festius.

 Adjudicació definitiva. Un cop resoltes les reclama-
cions i els desistiments a què es refereix la base an-
terior es publica l’adjudicació definitiva. Les places 
adjudicades en la Resolució definitiva són irrenun-
ciables. 



Selecció de places
El tràmit telemàtic és molt intuïtiu i t’anirà guiant. Tot 
i això, cal tenir present: 

 Es poden incloure 300 peticions com a màxim. 

 La llista de vacants es publicarà després de fina-
litzar el termini de lliurament de sol•licituds de 
participació.   

 S’han de seleccionar i ordenar per preferència 
aquelles places que es desitgen com a destinació 
definitiva tot i que no se sàpiga, d’entrada, si hi 
haurà vacant o resulta.2  Per això se sol dir que la 
participació és «a cegues». 

 Per simplificar, els concursants que vulguin sol•li-
citar tots els centres d’una localitat basta que ano-
tin el codi corresponents a la localitat i al tipus de 
plaça. En aquest cas, es considera que sol•liciten 
tots els centres de la localitat en el mateix ordre de 

preferència assignat en la convocatòria. També 
se’n poden seleccionar alguns centre per centre i 
després la resta de centres de localitat o localitats. 

 Si es demana més d’una especialitat d’un mateix 
centre o localitat, s’ha de repetir el centre o la loca-
litat tantes voltes com especialitats se sol·licitin.  

 A aquest efecte, es consideren especialitats dis-
tintes les que comporten el caràcter d’itinerant. 
Per tant, si a un centre hi ha places itinerants i no 
itinerants d’una mateixa especialitat i la persona 
vol optar a les dues opcions, s’ha d’escriure el codi 
dues vegades i marcar la casella sobre el caràcter 
itinerant de la plaça en un cas itinerant «NO» i en 
l’altre itinerant «SÍ», o viceversa. 

Per a més particularitats consultau la convocatòria. 

 

PLACES QUE S’OFEREIXEN
A les Illes s’ofereixen les places vacants entre les quals s’inclouen, almenys, les que es produeixin 
fins al 31 de desembre d’enguany, així com les que resultin del mateix concurs.  

Des de l’STEI reclamam que la Conselleria ofereixi places vacants suficients perquè hi hagi opcions 
reals de mobilitat. 

Enguany s’han de considerar també aquelles places que es puguin oferir a altres territoris de l’Estat, 
perquè el concurs és estatal. 

PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA  
Poden participar voluntàriament al concurs de trasllats els funcionaris de carrera amb 
destinació definitiva a centres d’aquesta Conselleria si, en acabar aquest curs, han 
transcorregut almenys dos anys d’ençà de la presa de possessió de la darrera definitiva. 
També els qui estiguin en situació d’excedència voluntària o bé estiguin en situació de 
suspensió de funcions sempre que en acabar aquest curs hagi transcorregut el temps 
de durada de la sanció disciplinària de suspensió. 

 2   Una plaça de resulta és aquella que resta disponible perquè el titular ha obtingut una nova plaça en el mateix concurs de trasllats.



Cos de mestres 
Les persones del cos de mestres que participen voluntàriament poden demanar aquestes places a les Illes: 
 Places corresponents a l’especialitat o les especialitats docents de la qual s’és titular, es té reconeguda o 

s’està habilitat. 
 Mestres de PT: també poden optar a places de PT als IES, CIFPS, EAP i aules UEECO. 
 Mestres d’AL: també poden optar a places de PT als IES, CIFPS, EAP. 
 Mestres de primària: també poden optar a places d’AD a CEIP i a Primària a CEPA. 
 Els funcionaris del cos de mestres que quan va entrar en vigor la LOE estaven adscrits amb caràcter definitiu 

als dos primers cursos d’ESO poden continuar en aquests llocs indefinidament i optar a vacants d’altres IES. 
També poden optar a infantil i primària si hi estan habilitats, però perdran l’opció de tornar a secundària. 

Cos de secundària 
Les persones del cos de secundària i catedràtics que participen voluntàriament poden demanar aquestes pla-
ces a les Illes: 
 Places corresponents a les especialitats de les quals són titulars a IES, EOEP, CEPA, CEIPIESO i centres 

d’especial dificultat. 
 Places de suport a l’àrea de llengua i ciències socials3 . 
 Places de suport a l’àrea científica o tecnològica4 . 
 Els titulars d’orientació educativa poden demanar les places corresponents als CEPA, EOEP, EAP, CEIP, 

CEIEIPEEM i CEIPIESO. 
 Els professors de l’especialitat d’Anglès també poden concursar als Centres d’Arts Plàstiques i Disseny. 
 Places de cultura clàssica. Hi poden optar els professors de Llatí o Grec. Els professors que hi accedeixin 

estan obligats a ensenyar tant les matèries atribuïdes a l’especialitat de grec com a la de llatí. 

Cos de formació professional 
Les persones del cos d’FP que participen voluntàriament poden demanar aquestes places a les Illes: 
 Places corresponents a les especialitats de les quals són titulars a IES, CIFP, CEPA , CEE, EOEP.  
 Places de professor tècnic de suport a l’àrea pràctica5 dels departaments d’orientació als IES, d’acord amb 

la convocatòria. 
 Els professors de Sistemes i aplicacions informàtiques també poden concursar als Centres d’Arts Plàstiques i Disseny. 

Cossos de règim especial  
Els professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de música i arts escèniques, professors d’arts plàstiques 
i disseny, mestres de taller d’arts plàstiques i disseny o catedràtics dels cossos corresponents poden sol•licitar 
les places corresponents a les especialitats de les quals són titulars als centres que especifiquen els annexos 
de la convocatòria: www.stei.cat/publica/concurs 

3 Si és titular de filosofia, grec, llatí, castellà, geografia i història, ciències socials, francès, anglès, alemany o català. 
4 Si és titular de biologia i geologia, física i química, matemàtiques, tecnològica, organització i projectes de fabricació mecànica, sistemes elec-
trotècnics i automàtics, sistemes electrònics, organització i processos de manteniment de vehicles, construccions civils i edificació, organització 
i projectes de sistemes energètics, confecció i pell, processos i productes en fusteria i mobiliari, processos i mitjans de comunicació, producció 
agrària o processos i productes en arts gràfiques. 
5 Si és titular de mecanitzat i manteniment de màquines, instal·lacions electrotècniques, instal·lacions i manteniment d’equips tèrmics i de fluids, 
equips electrònics, manteniment de vehicles, oficina de projectes de construcció, oficina de projectes de fabricació mecànica, laboratori, opera-
cions de procés, operacions de producció agrària, àrea pràctica dels departaments d’orientació, imatge i so, fabricació i instal·lació de fusteria i 
mobiliari o producció en arts gràfiques. 



PARTICIPACIÓ FORÇOSA 
Hi ha funcionaris que han de participar obligatòriament al concurs. Si no hi 
participen o no obtenen destinació definitiva perquè no n’han demanades a 
bastament, l’Administració els n’adjudicarà una d’ofici. Si no hi hagués vacants, quedarien 
en situació d’expectativa de destinació i haurien de participar, a l’estiu, al procediment d’ad-
judicació d’una nova destinació provisional.

Els funcionaris en pràctiques 
Els funcionaris aprovats a les oposicions 2019 que encara no han estat nomenats funcionaris de carrera han 
de participar obligatòriament i demanar places de l’especialitat que han adquirit en el concurs-oposició i a 
l’illa per a la qual han aprovat.  

La destinació s’ha d’adjudicar a aquests participants tenint en compte l’ordre en què figuren en el seu nome-
nament com a funcionaris en pràctiques. Hi participen amb 0,0 punts de barem. 

Funcionaris en pràctiques del cos de mestres 

A més de places de l’especialitat que han adquirit a 
l’oposició: 

 Els funcionaris en pràctiques de l’especialitat 036 
(PT) i 037 (AL) també han d’indicar, respectiva-
ment, la funció 060 (PT en els departaments d’o-
rientació dels IES i dels CIFP) i la funció 061 (AL 
en els departaments d’orientació dels IES i dels 
CIFP).  

 Els opositors de l’especialitat 036 (PT) voluntària-
ment poden sol·licitar places de l’especialitat 050 
(PT en aules UEECO de centres d’Infantil i Primà-
ria), i de l’especialitat 029 (PT en aules UEECO 
d’Instituts d’Educació Secundària).  

 Els opositors de l’especialitat 38 (PRI) poden 
sol·licitar voluntàriament places de la funció 74 
(PRI en centres d’adults). 

 Els funcionaris en pràctiques del cos de mestres 
no poden sol·licitar places d’atenció a la diversi-
tat. 

Funcionaris en pràctiques del cos de secundària 

A més de places de l’especialitat que han adquirit a 
l’oposició: 

  Els funcionaris en pràctiques del cos de profes-
sors d’ensenyament secundari poden sol·licitar 
voluntàriament places de suport a l’àrea de llen-
gua i ciències socials o a l’àrea científica o tecno-
lògica sempre que siguin titulars d’alguna de les 
especialitats indicades més amunt. 

 Els funcionaris en pràctiques de l’especialitat de 
Llatí també han de consignar obligatòriament pla-
ces de la funció de cultura clàssica. 

 Les dels centres d'especial dificultat que s’esmen-
ten dins la convocatòria. 

Funcionaris en pràctiques del cos de formació professional 

A més de places de l’especialitat que han adquirit a 
l’oposició: 

 Els funcionaris en pràctiques del cos de professors 
tècnics de formació professional poden sol·licitar 
voluntàriament places de suport a l’àrea pràctica, 
sempre que siguin titulars d’alguna de les espe-
cialitats previstes. 

Funcionaris en pràctiques dels cossos de règim especial 

Els funcionaris en pràctiques d’aquests cossos 
només poden sol·licitar places de l’especialitat que 
han adquirit per oposició. 



Funcionaris de carrera en expectativa 
Són els funcionaris de carrera que encara no han obtingut la primera destinació definitiva. 
Aquests funcionaris han de participar-hi obligatòriament i poden demanar places de qualsevol especialitat de 
les quals són titulars o tenen reconegudes o habilitades. 
Els que varen aprovar abans del 2007 poden demanar plaça a qualsevol illa mentre que els que varen aprovar 
d’ençà del 2007 han de demanar places a l’illa o unitat territorial corresponent. 

Altres funcionaris de carrera 
També han de participar-hi obligatòriament els funcionaris de carrera que acaben una excedència voluntària, 
que acaben la suspensió de funcions amb pèrdua de destinació definitiva, que es reincorporen d’una plaça a 
l’exterior...

PLACES QUE NO ES PODEN 
ADJUDICAR A LA FORÇA

Al cos de mestres 
 Les de caràcter singular itinerant 

 Les dels centres d’educació permanent d’adults 

 Les de caràcter singular d’atenció a la diversitat 

 Les dels dos primers cursos d’ESO 

 Les dels centres d’educació infantil de primer cicle (0-3 anys) 

 Les de pedagogia terapèutica en aules UEECO 

 

Als altres cossos 
 Les de caràcter singular itinerant 

 Les dels CEPA 

 Les de les unitats de formació professional especial que surten a la convocatòria 

 Les de suport a l’àrea de llengua i ciències socials, o a l’àrea científica o tecnològica 

 Les dels centres d’especial dificultat 

 



DRETS PREFERENTS 
Hi ha alguns casos en què es pot concursar amb dret preferent a centre o localitat.  

Poden concursar amb dret preferent a centre, d’acord amb la normativa, els funcio-
naris als quals se’ls ha suprimit la plaça definitiva, que se’ls ha modificat la plaça o 
desplaçats durant tres cursos per manca d’horari. 

Poden participar amb dret preferent a localitat o àmbit territorial, d’acord amb la 
normativa, els funcionaris als quals se’ls ha suprimit la plaça definitiva, que se’ls ha 
modificat la plaça, desplaçats durant tres cursos per manca d’horari, reingressats 
(d’altres llocs de l’Administració, de places a l’exterior, etc.). 

 

DRET DE CONCURRÈNCIA 

Aquesta modalitat té com a finalitat que tots els participants d’un mateix grup obtin-
guin a la vegada destinació a un o a diversos centres d’una mateixa província. En 
cas de no obtenir destinació d’aquesta manera tots els funcionaris del mateix grup 
de concurrència, o si hom hi renuncia, llurs peticions es consideren desestimades. 

El nombre màxim de participants en cada grup és de quatre i cal que cada partici-
pant presenti una sol·licitud per separat. 

Solen recórrer-hi parelles de funcionaris que volen canviar d’illa o de província 
només si tots dos obtenen plaça, grups de docents que volen emprendre algun pro-
jecte plegats a un centre concret, etc. 

 



ALTRES QÜESTIONS IMPORTANTS

Desistir o no desistir? 
El desistiment s’entén que afecta a totes les peticions formulades a la sol•lici-
tud de participació. Per tant, es renuncia a la plaça obtinguda i a totes les que 
es podrien obtenir. El fet de desistir en les provisionals no suposarà, en cap cas, 
la pèrdua de punts.  

S’ha de tenir present que hi pot haver canvis en l’adjudicació definitiva respecte 
de la provisional. Així, es pot obtenir una plaça diferent en les dues adjudica-
cions, o fins i tot es pot obtenir plaça a l’adjudicació definitiva encara que no se 
n’hagués obtinguda a la provisional. 

 

Concurs de trasllats                                     
i comissions de serveis 
Per poder participar de la propera convocatòria de comissions 
de serveis, llevat dels casos que la comissió de valoració que 
es creï per a aquesta convocatòria pugui considerar excepcio-
nals, serà requisit haver sol·licitat una plaça en aquest concurs 
de trasllats per a la localitat o les localitats on se sol•liciti la 
comissió, i no haver-hi desistit. 

 

Concurs a altres comunitats                  
autònomes 
Enguany el concurs és d’àmbit estatal i, d’acord amb la norma-
tiva, es poden sol•licitar places d’altres comunitats autònomes. 
En les sol•licituds de participació, els concursants hi han d'es-
pecificar les places a les quals opten per ordre de preferència, 
amb indicació dels codis dels centres i dels tipus de plaça que 
apareixen en els annexos de la Resolució.  

“Si tens la plaça a les Illes, ho has de sol·licitar al tràmit que 
habilitarà la Conselleria d’aquí, però pensa a tenir en compte la 
resolució de la Comunitat Autònoma a la qual vols concursar 
per consultar els requisits i els codis dels centres i localitats”. 



BAREM DE MÈRITS

Concepte         Puntuació



BAREM DE MÈRITS

   Concepte              Puntuació

6 Quan es tracti de personal funcionari de carrera que participa per primer cop amb caràcter voluntari d’ençà de la seva primera destinació ob-
tinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l’obtinguda per aquest subapartat. Una volta obtinguda la nova 
destinació no es podrà acumular aquesta puntuació. 
7 Només es valora l’exercici del personal funcionari de carrera en aquest apartat.  
8 Ídem a 6.4.



PALMA 

Tel. 971 90 16 00 

mallorca@stei.cat 

INCA 

Tel. 971 88 18 59 

inca@stei.cat 

MANACOR 

Tel. 971 84 55 05 

llevant@stei.cat 

PITIÜSES 

Tel. 971 48 28 19 

eivissa@stei.cat 

MENORCA 

Tel. 971 30 39 12 

menorca@stei.cat

www.stei.cat    stei@stei.cat


