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• El termini de presentació de sol·licituds és del 6 al 27 
de novembre, ambdós inclosos. 

• Abans de dos mesos després de finalitzar el termini 
de presentació de sol•licituds es publicaran les 
llistes provisionals d’admesos, amb la puntuació que 
els correspon, i d’exclosos. Hi haurà un termini de 
10 dies hàbils1 per a reclamacions i per esmenar 
possibles causes d’exclusió. Es publicaran, si escau, 
les rectificacions oportunes.

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

• Adjudicació provisional. Termini de 10 dies hàbils a 
partir de l’endemà per a reclamacions.

• Durant aquest termini les persones que hagin 
concursat amb caràcter voluntari poden desistir de la 
seva participació en el concurs.

• Adjudicació definitiva. Una vegada resoltes les 
reclamacions i els desistiments a què es refereix la 
base anterior es publica d’adjudicació definitiva. 
Les places adjudicades en la Resolució definitiva són 
irrenunciables.

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

Un cop el participant hagi accedit al tràmit per participar 
al concurs, l’aplicació li mostrarà el full de barem amb els 
mèrits que consten en la Direcció General de Personal 
Docent i la puntuació corresponent per aplicació del barem 
de mèrits.

Els participants que estiguin d’acord amb la puntuació 
atorgada ho han d’indicar i realitzar l’enviament telemàtic.

Els participants que no estiguin d’acord amb la puntuació 
atorgada ho han d’indicar, manifestar els mèrits amb 
la puntuació dels quals no estan d’acord i afegir els 
que considerin. En aquest cas obtindran un número de 

preregistre i han de lliurar (dins el termini) la sol•licitud 
juntament amb una còpia compulsada dels documents 
justificatius dels mèrits al•legats. 

Els documents es poden compulsar als centres docents, 
no cal anar a posta fins a Conselleria.

En cap cas no s’han de valorar els mèrits que no apareixen 
puntuats al full de barem que mostra l’aplicació ni els que 
no s’hagin acreditat correctament.

Els documents es poden compulsar als centres docents, no 
cal anar a posta fins a Conselleria.

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

calendari

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

Puntuació dels mèrits

La sol·licitud telemàtica es pot tramitar a 
través del portal http://dgpdocen.caib.es 

Només cal registrar la sol·licitud 
presencialment si s’ha d’aportar documentació 
justificativa de requisits o de mèrits. En aquest 
cas, la documentació es pot compulsar i lliurar: 

• Als llocs habituals (registre de la 
Conselleria d’Educació, delegacions 
territorials de Menorca, Eivissa i 
Formentera, oficines de correus...).

• Al centre docent on presta serveis 
la persona que concursa. En aquest 
cas, el centre docent ha de presentar 
la documentació a Conselleria dins el 
termini (6 a 27 de novembre).

Tramitació i presentació 
de la sol·licitud

sol.licitud 
de participacio



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

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 
finalitzar 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•licitar 
tots els centres d’una localitat basta que anotin 
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 
localitat tantes vegades com especialitats se 
sol•licitin. 

• A aquest efecte, es consideren especialitats distintes 
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 Balears 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.

També s’han de considerar aquelles places que es puguin oferir a altres territoris de l’Estat, ja que enguany 
el concurs és estatal.

Poden participar voluntàriament al concurs de trasllats els funcionaris de 
carrera amb destinació definitiva obtinguda en la convocatòria del curs 
2016/2017 o abans.

participacio voluntaria

Selecció de places



Cos de Mestres
Les persones del cos de Mestres que participen voluntàriament poden demanar aquestes places a les Illes Balears o a 
altres territoris de l’Estat:

• 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, EAPs i aules UEECO.
• Mestres d’AL: també poden optar a places al PT als IES, CIFPS, EAPs.
• Mestres de primària: també poden optar a places d’AD a CEIPs i a Primària a CEPAs.
• 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.

3  Si s’és titular de filosofia, grec, llatí, llengua castellana i literatura, geografia i història, francès, anglès, alemany o llengua i literatura catalana.

4 Si s’és titular de biologia i geologia, física i química, matemàtiques, organització i projectes de fabricació mecànica, sistemes electrotècnics 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, processos de producció agraria o processos i productes en arts gràfiques.

5 Si s’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, operacions de procés, operacions de producció agrària, 
tècniques i procediments d’imatge i so, fabricació i instal•lació de fusteria i mobiliari o producció en arts gràfiques.

Les persones del cos de Secundària i catedràtics de secundària que participen voluntàriament poden demanar aquestes 
places a les Illes Balears o a altres territoris de l’Estat:

• Places corresponents a les especialitats de les quals són titulars a IES, EOEP, CEPA, CEIPIESO.
• Places de suport a l’àrea de llengua i ciències socials3

• Places des 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 les atribuïdes a la de llatí.

Les persones del cos de professors tècnics de Formació Professional que participen voluntàriament poden demanar 
aquestes places a les Illes Balears o a altres territoris de l’Estat:

• 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.

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.

Cos de Secundària

Cos de Formació Professional

Cos de règim especial



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, respectivament, 
la funció 060 (PT en els departaments d’orientació 
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) 
voluntàriament poden sol•licitar places de 
l’especialitat 050 (PT en aules UEECO de centres 
d’Infantil i Primària), 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’AD.

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 professors 
d’ensenyament secundari poden sol•licitar 
voluntàriament places de suport a l’àrea de llengua 
i ciències socials, o a l’àrea científica o tecnològica 
sempre que siguin titulars d’alguna de les 
especialitats previstes.

• Els funcionaris en pràctiques de l’especialitat de 
Llatí també han de consignar obligatòriament places 
de la funció de cultura clàssica.

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 
especialitats previstes.

Funcionaris en pràctiques dels cossos de règim especial 
A més de places de l’especialitat que han adquirit a 
l’oposició.

Els funcionaris en pràctiques

participacio forcosa
Hi ha funcionaris que han de participar obligatòriament al concurs.

Si aquests funcionaris no hi participen o no obtenen destinació definitiva perquè 
no n’han demanades suficients, 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’adjudicació d’una nova destinació provisional.

Els funcionaris aprovats a les oposicions 2018 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 
nomenament com a funcionaris en pràctiques. Participen 
amb 0,0 punts de barem. 



Altres funcionaris de carrera

Són els funcionaris de carrera que encara mai no han obtingut la seva primera destinació definitiva.

Aquests funcionaris han de participar obligatòriament i poden demanar places de qualsevol especialitat de les quals 
són titulars, tenen reconegudes o habilitades.

Els que varen aprovar abans del 2007 poden demanar plaça a qualsevol illa mentre que els que varen aprovar a partir 
del 2007 han de demanar places a l’illa o unitat territorial corresponent.

També han de participar 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 amb caràcter forçós al cos de Mestres
L’administració no pot adjudicar amb caràcter forçós cap d’aquestes places:

• 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 de l’educació secundaria obligatòria
• les dels centres d’educació infantil de primer cicle (0-3 anys)
• les de pedagogia terapèutica en aules UEECO

 
Places que no es poden adjudicar amb caràcter forçós al cos de Secundària
L’administració no pot adjudicar amb caràcter forçós cap d’aquestes places:

• les de caràcter singular itinerant
• les dels CEPA
• Les de suport a l’àrea de llengua i ciències socials, o a l’àrea científica o tecnològica

 
Places que no es poden adjudicar amb caràcter forçós al cos de Formació Professional
L’administració no pot adjudicar amb caràcter forçós cap d’aquestes places:

• Les de caràcter singular itinerant
• Les dels CEPA
• Les de suport a l’àrea pràctica
• Les d’unitats de formació professional especial a CEE

Places que no es poden adjudicar amb caràcter forçós als cossos de règim especial
L’administració no pot adjudicar amb caràcter forçós places de caràcter singular itinerant.

places que no es poden 
adjudicar a la forca

Funcionaris de carrera en expectativa



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

Poden concursar amb dret preferent a centre, d’acord amb la normativa, els 
funcionaris 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.).

Aquesta modalitat de participació té com a finalitat que tots els participants 
d’un mateix grup obtenguin a la vegada destinació a un o a diversos centres 
d’una mateixa província. En el cas de no obtenir destinació d’aquesta manera 
tots els funcionaris del mateix grup de concurrència, les seves sol·licituds es 
consideren desestimades.

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

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

drets preferents

dret de concurrencia



altres questions importants

El desistiment s’entén que afecta a totes les peticions formulades en la sol·licitud de participació. 
Per tant, es renuncia a la plaça obtinguda i a totes les que es podrien obtenir.

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

A l’hora de desistir s’han de tenir presents totes les variables!

Per poder participar en la convocatòria de comissions de serveis 
per al curs 2019-2020, llevat dels casos que la comissió 
de valoració que es creï per a aquesta convocatòria pugui 
considerar excepcionals, 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 de serveis, i no haver-hi desistit.

Concurs de trasllats 
i comissions de serveis

Desistir o no desistir?

Concurs a altres comunitats 
autònomes
Enguany el concurs és estatal i, d’acord amb la normativa, es 
poden demanar places a qualsevol comunitat autònoma. 
Cal tenir present:

• S’ha de participar des del territori en el qual es té la destinació 
definitiva. Per exemple, si un funcionari de carrera té la 
destinació definitiva les Illes Balears i vol concursar a Galícia, 
ha de presentar la sol·licitud a les Illes Balears amb el tràmit 
habilitat a http://dgpdocen.caib.es

• S’han de complir els requisits establerts a la comunitat 
autònoma de destí. Si una persona té destinació definitiva 
a Andalusia i vol obtenir plaça a les Illes Balears ha de 
concursar des d’Andalusia però ha de tenir el requisit de 
català que es demana a les Illes Balears.



barem de merits

1. ANTIGUITAT

1.1 Antiguitat al centre

1.1.1 Permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb 
destinació definitiva en el centre des del qual concursa

Dos primers anys: 2 punts per any / 0.1666  mes
Tercer any: 4 punts/ 0.3333 mes
Quart any i següents: 6 punts per any / 0.5 mes

1.1.2  Funcionari de carrera en situació de provisionalitat sempre que es 
participi des d’aquesta situació6 2 punts per any / 0.1666 mes

1.1.3  Funcionari de carrera en plaça, lloc o centre que té la qualificació 
d’especial dificultat (es suma a 1.1.1 i 1.1.2)

2 punts per any / 0.1666 mes

1.2 Antiguitat al cos
1.2.1 Servei actiu com a funcionari de carrera en el cos o cossos al qual 
correspon la vacant

2 punts per any / 0.1666 punts per mes

1.2.2 Serveis efectius com a funcionari de carrera en altres cossos del 
mateix o superior subgrup.

1.5 punts per any / 0,125 punts per mes

1.2.3 Serveis efectius com a funcionari de carrera en altres cossos de 
subgrup inferior

0.75 punts per any / 0.0625 punts per mes

3. MÈRITS ACADÈMICS

3.1 Doctorats i premis extraordinaris

3.1.1 Títol de doctor 5 punts
3.1.2 Màster diferent al requerit per a l’ingrés a la funció pública docent 3 punts
3.1.3 Suficiència investigadora o el certificat-diploma 2 punts
3.1.4 Premi extraordinari de doctorat 1 punts
3.2 Altres titulacions universitàries (que no sigui l’exigida per a l’ingrés)
3.2.1 Títol de grau o equivalent 5 punts
3.2.2 Titulacions de primer cicle 3 punts
3.2.3 Titulacions de segon cicle 3 punts
3.3 Titulacions de règim especial i de formació professional
      a.  Nivell C2 EOI 4 punts
      b.  Nivell C1 EOI 3 punts
      c.  Nivell B2 EOI 2 punts
      d.  Nivell B1 EOI 1 punt
      e . Tècnic superior (FP, Arts plàstiques i disseny, esportiu) 2 punts
      f.  Títol professional de música o dansa 1.5 punts 

2. PERTINENÇA AL COS DE CATEDRÀTICS 5 punts

6 Quan es tracti de personal funcionari de carrera que participa per primera vegada amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació obtinguda per concurs, a la 
puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l’obtinguda per aquest subapartat. Una vegada obtinguda la nova destinació no es podrà acumular aquesta puntuació.

Concepte Puntuació



barem de merits

4. CÀRRECS DIRECTIUS I ALTRES FUNCIONS (Màxim 20 punts)

4.1 Director/a 4 punts per any / 0.3333 punts per mes

4.2 Cap d’estudis (vicedirector/a, subdirector/a) 2.5 punts per any / 0.2083 punts per mes

4.3 Altres (coordinador/a de cicle, cap de departament, de seminari o 
divisió de centres públics, assessor/a de formació permanent o director/a 
d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica, feina a centres 
públics que participen en el Pla Pilot d’Educació Plurilingüe o seccions 
europees, tutoria a partir de la LOE)

1 punt per any / 0.0833 punts per mes

5. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (Màxim 10 punts)

5.1  Activitats de formació superades (màxim 6 punts) 0.1 punt per cada 10 hores (600 hores = 6 punts)

5.2  Activitats de formació impartides 0,1 punts per cada 3 hores

5.3  Per cada especialitat de la qual sigui titular del cos pel qual es 
concursa i distinta a la d’ingrés al cos, adquirida a través del procediment 
d’adquisició de noves especialitats

1 punt

6. ALTRES MÈRITS (Màxim 6 punts)

6.1 Publicacions (màxim 8 punts)

Llibres (paper, DVD o CD): autor fins a 1 punt, 
coautor fins a 0,5 punts, 3 autors fins a 0,4 
punts, 4 autors fins a 0,3 punts, 5 autors fins a 
0.2 punts, més de 5 autors fins a 0.1 punts.
Revistes (paper, electròniques): autor fins a 0.2 
punts, coautor fins a 0.1 punts, 3 o més autors 
fins a 0.05 punts.

6.2 Premis d’àmbit autonòmic, nacional o internacional convocats pel Mi-
nisteri d’Educació o per les administracions educatives. Per la participació 
en projectes d’investigació o innovació en l’àmbit de l’educació. 

Fins a 2.5 punts

6.3 Mèrits artístics o literaris Fins a 2.5 punts
6.4 Servei exercit en llocs de l’administració educativa de nivell de 
complement de destinació igual o superior a l’assignat al cos pel qual 
participa.

1.5 punts per any i 0.12 punts per mes

6.5 Haver estat tribunal d’oposicions convocades a partir del 2007 0.25 punts cada vegada
6.6 Tutor de les pràctiques de màster de formació del professorat o 
equivalent Tutor de pràctiques per a obtenir titulacions de grau.

0.1 punts

6.7  Pel títol de professor de llengua catalana emès per la Conselleria 
d’Educació

2 punts

Concepte Puntuació
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INCA 
T. 971 88 18 59
inca@stei.cat

PALMA 
T. 971 90 16 00
palma@stei.cat

MANACOR 
T. 971 84 55 05
llevant@stei.cat

MENORCA 
T. 971 48 28 19

menorca@stei.cat

PITIÜSES  
T. 971 30 39 12
eivissa@stei.cat


