OPOSICIONS

2020

Tota la informació actualitzada
de les oposicions a la nostra web:

www.anpebalears.es

AJUDAN’S A DEFENSAR-TE

INTRUCCIONS PER PARTICIPAR
A LES PROVES SELECTIVES DELS COSSOS DOCENTS
CONVOCADES AL 2020
OPCIÓ PER ILLA
Els aspirants només podran optar a places situades a una única illa.
Per tant, hauran d’especificar per quina especialitat i per quina illa
opten.
Recordau que si obteniu plaça s’ha de romandre un mínim de 3 anys a
la illa triada (l’any de pràctiques i els dos de definitiva).
REQUISIT LINGÜÍSTIC
Acreditar el domini de la llengua catalana, el nivell C1. Recordau
que sense els seminaris específics, no es podrà tenir una destinació
definitiva.
FORMACIÓ PEDAGÒGICA
Queda dispensat de la possessió del títol oficial de Màster universitari,
qui acrediti haver obtingut amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2009,
algun dels requisits següents:
- Estar en possessió del certificat d’aptitud pedagògica o equivalent.
- Estar en possessió del títol de mestre, de llicenciat en pedagogia i
psicopedagogia o titulació equivalent.
- Haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus.
Respecte a l’ingrés en les especialitats del cos de professors de formació professional,
els aspirants que estiguin en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de
docència, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de
màster universitari, han d’estar en possessió de la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per a l’exercici de la docència. Aquests aspirants tindran
reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica equivalent sempre que acreditin
haver impartit, abans de l’1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze
mesos en centres públics o privats.
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SOL·LICITUD I TERMINI DE PRESENTACIÓ
Instruccions per emplenar la sol·licitud: s’ha d’emplenar d’acord amb
la convocatòria. Una vegada emplenada estarà a la vostra disposició
per tramitar-la telemàticament o bé per imprimir-la i presentar-la al
registre.
Es podrà accedir a la aplicació mitjançant:
a) DNI electrònic, certificat digital reconegut o @clave.
b) Número d’usuari i contrasenya d’accés al Portal del Personal.
c) Anònimament
Tramitació telemàtica: Cada sol·licitud tendrà assignat un número de
referència indicatiu. Aquesta sol·licitud quedarà tramitada en el moment del seu enviament utilitzant l’assistent de tramitació.
Formalització de la sol·licitud: Per formalitzar la sol·licitud s’ha de
seguir un dels dos procediments:
1. Registre telemàtic: per poder registrar telemàticament la sol·licitud
és necessari:
a) Disposar de @clave, DNI electrònic, certificat digital reconegut o
usuari i contrasenya d’accés al Portal del Personal.
b) Disposar de compte bancari que permeti transacció electrònica.
c) Que consti al Portal del Personal la titulació que acrediti el domini de la llengua catalana.
d) En el cas dels aspirants que no poseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprengui el coneixement de la llengua
castellana, que hi constin les titulacions que eximeixen de fer la prova
de castellà establertes en la base d’aquesta convocatòria.
2. Registre presencial: en qualsevol altre cas s’ha de registrar la
sol·licitud amb la següent documentació:
• Sol·licitud de participació.
• Fotocòpia del DNI.
• Fotocòpia compulsada de la titulació que acrediti el coneixement de
la llengua catalana (si no consta al portal del personal).
• Document justificatiu de l’abonament de les taxes del dret de
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participació (83,06 €) o fotocòpia compulsada del document que
acrediti estar exempt de pagament.
• Si es cau, dictamen de les condicions físiques, psíquiques o sensorials, expedit per l’òrgan competent.
Únicament podrà presentar-se una sol·licitud de participació. Si es presenta més d’una sol·licitud, només es tendrà en compte la darrera presentada a registre dins el termini establert.
Procediment d’abonament de les taxes de participació:
a) Pagament telemàtic: l’assistent de tramitació indicarà la forma
de dur a terme aquest pagament electrònic (banca electrònica o targeta bancària).
b) Pagament presencial a l’entitat bancària col·laboradora: una vegada emplenat i imprès el model, l’aspirant farà el pagament. El justificant d’ingrés s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de participació.
* Exempts del pagament els aspirants en situació legal de desocupació, amb un grau
de discapacitat igual o superior del 33%, els membres de les famílies nombroses, les
víctimes de violència de gènere, les famílies en situació de protecció especial i les persones que tenguin la condició de condició de víctimes de terrorisme i famílies en situació de protecció especial.
Presentació sol·licitud de participació: el termini de presentació de
sol·licituds serà del 26 de febrer al 16 març ambdós inclosos.
Aspirants admesos i exclosos: transcorregut el termini de presentació de sol·licituds en el termini màxim d’un mes es farà pública a la
pàgina web (dgpdocen.caib.es) la Resolució amb la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos.
Els aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional
podran formular, en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà
de la publicació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos,
les reclamacions oportunes. A continuació, es farà publica la llista
d’aspirants definitiva.
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INICI I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES
El procediment selectiu començarà a partir de dia 20 de juny i haurà de finalitzar
durant el mes de juliol, tret que la DGP Docent autoritzi un altre termini.
Amb 14 dies naturals d’antelació a la data d’inici de les proves, la DGP Docent ha
de dictar la Resolució amb la distribució dels aspirants, així com la data, hora i
lloc on es realitzen l’acte de presentació i les proves.
Els aspirants seran convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única.
El tribunal podrà requerir en qualsevol moment del procediment als aspirants
que acreditin la seva identitat.

SISTEMA DE SELECCIÓ
FASE D’OPOSICIÓ
Fase d’oposició en els procediments selectius d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb alguna discapacitat.
Consta de dues proves de caràcter eliminatori:
PRIMERA PROVA
— Part A: Desenvolupament d’un tema
Desenvolupament escrit d’un tema elegit per l’aspirant d’entre un
nombre de temes, extrets a l’atzar pel tribunal, atenent als següents
criteris:
• 3 temes, si el temari no té més de 25 temes
• 4 temes, si el temari té entre 26 i 50 temes
• 5 temes, si el temari té més de 50 temes
Per fer aquesta part l’aspirant disposa de 3 hores
— Part B: Prova pràctica
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ció científica i el domini de les habilitats tècniques corresponents a
l’especialitat a la qual opten.
Els tribunals formularan dues opcions als participants perquè
n’elegeixin una.
El tribunal determinarà el temps per a la realització de la prova pràctica,
que en el cas del cos de mestre serà com a màxim de 2 hores i 30
minuts; i en el cas del cos de professors d’ensenyaments secundari i
escoles oficials d’idiomes serà com a màxim de 4 hores.
En la part A i la part B de la primera prova els exercicis han de ser
llegits i valorats per cada un dels membres dels tribunals i en la seva
correcció s’ha de garantir l’anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats on la prova pràctica es disposi que no sigui escrita,
degut a la pròpia naturalesa d’aquestes especialitats.
Aquesta primera prova es puntua de 0 a 10 punts i el total que s’obté
és el resultat de calcular la mitjana aritmètica entre les puntuacions
de les parts A i B de la prova, sempre que cada una d’aquestes sigui
igual o superior a 2,5 punts.
Per superar aquesta primera prova els aspirants han d’obtenir una
puntuació mínima igual o superior a cinc punts.
SEGONA PROVA
— Part A: Presentació d’una programació didàctica
La programació farà referència al currículum d’una àrea, assignatura,
matèria, mòdul o àmbit relacionat amb l’especialitat per la qual es
participa.
S’haurà d’elaborar segons el que s’estableix a l’annex 4 incloent un
mínim de 12 unitats didàctiques o actuacions.
Correspondrà a un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives
en què el professor d’aquesta especialitat tingui competència.
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En el cas dels aspirants al cos de professors de secundària, pot
referir-se a l’etapa de l’educació secundària, al batxiller o als cicles
formatius.
L’aspirant disposa de 20 minuts per fer l’exposició i defensa de la PD
davant del tribunal.
Els aspirants que superin la primera prova, hauran de lliurar la Programació de forma telemàtica a través de l’aplicació informàtica
d’oposicions. El lliurament de les programacions didàctiques s’ha
d’efectuar en un únic document amb format PDF que no superi els
15 MB. En el cas que es presenti més d’una programació serà vàlida
i es tendrà en compte únicament l’última presentada dins termini.
NOVETAT
Tot el contingut de la programació didàctica ha de tenir una extensió
màxima de 60 pàgines (annexos inclosos), en format DIN-A4. No és
computable la portada, en què s’han de consignar: núm. de DNI, nom
i llinatges de l’aspirant i el cos i l’especialitat a la qual s’opta. Tot el
contingut de la programació s’ha de presentar amb interlineat d’1,5,
lletra tipus Times New Roman o Times, de 12 punts de grandària sense comprimir. Aquest format i tipus de lletra s’exigeix a tota la programació, excepte en els títols, números de pàgina i portada. Si s’hi
inclouen taules o gràfics, l’interlineat pot ser simple i la lletra, Times
New Roman o Times, com a mínim de 10 punts sense comprimir en
la respectiva taula o gràfic. No podrà contenir hipervincles.
*COS DE MESTRES
En l’especialitat d’educació infantil la programació ha d’anar adreçada al segon cicle d’educació infantil, ha d’incloure el desenvolupament dels tres àmbits d’experiència de l’etapa i no cal que es refereixi necessàriament a un curs acadèmic complet.
En les especialitats d’educació primària, d’educació física, de música i d’anglès, la programació didàctica ha d’anar adreçada a un curs
de l’etapa d’educació primària.
En les especialitats de pedagogia terapèutica i d’audició i llenguatge
del cos de mestres, la programació ha de consistir en l’elaboració
d’un pla d’actuació anual de l’equip de suport.
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*COS DE PROFESSORS D’NESENYAMENT SECUNDARI
En el cas d’aspirants a l’ingrés en el cos de professors d’ensenyament secundari, la programació es pot referir a l’etapa d’educació secundària obligatòria,
al batxillerat, als cicles formatius de formació professional, als ensenyaments
esportius o als ensenyaments formals en l’educació de persones adultes.
*COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Per als ensenyaments de formació professional del sistema educatiu,
la programació estarà referida a un dels mòduls dels cicles formatius
al qual tingui atribució de competència docent la especialitat a la que
s’opta en la família professional corresponent. No es podrà realitzar la
programació d’un mòdul de formació en centres de treball.
*COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
En el cas d’aspirants a l’ingrés en el cos de professors d’escoles
d’idiomes, la programació didàctica ha d’estar referida a un curs
acadèmic d’un dels nivells dels idiomes impartits en les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.
Totes les proves de les especialitats d’idiomes moderns, en els cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari i de professors d’ escoles oficials d’idiomes s’han de desenvolupar en l’idioma
corresponent.
— Part B: Preparació i exposició d’una unitat didàctica
La unitat didàctica podrà ser de la programació presentada per
l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. En el
primer cas l’aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica d’entre
tres extretes a l’atzar per ell mateix de la seva pròpia programació
i, en el segon cas, l’aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica
d’un tema d’entre tres, extrets a l’atzar per ell mateix, del temari oficial de l’especialitat.
Per a la preparació i exposició de la unitat didàctica, l’aspirant pot
utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i que ha d’aportar ell
mateix. També pot tenir un guió que no excedirà d’un DIN A4 i que ha
de ser lliurat al tribunal al final de l’exposició.
8
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L’aspirant disposa de 25 minuts per fer l’exposició oral de la UD i, si es
cau, 5 minuts per al debat davant el tribunal durant el qual el tribunal
podrà plantejar preguntes o qüestions a l’aspirant.
Aquesta segona prova es valora globalment de 0 a 10 punts. Per la
seva superació els aspirants han d’obtenir una puntuació mínima igual
o superior a cinc punts.
— Presentació de reclamacions NOVETAT
Una vegada exposada a l’aplicació informàtica d’oposicions la llista
de qualificacions provisionals obtingudes per tots els aspirants que
han participat en aquesta fase, s’ha d’obrir un termini de 24 hores per
a la presentació de reclamacions a través de l’aplicació informàtica
d’oposicions amb un document en format PDF que no superi 1 MB.
Els aspirants poden al·legar el que estimin oportú amb els arguments
que justifiquin les seves al·legacions a l’efecte que el tribunal contesti
per escrit a través de la mateixa aplicació informàtica d’oposicions.

CAUSES D’EXCLUSIÓ DE TRIBUNALS
La participació dels tribunals té caràcter obligatori. S’exclouen del
procés els docents que actualment es trobin en les següents situacions:
- Que no prestin serveis efectius a cap centre docent.
- Que es trobin en situació de permís de naixement de fill, d’adopció,
de guarda amb finalitats d’adopció i d’acolliment o tenguin un fill
menor de divuit mesos en data 22/06/2020.
- Que es trobin de baixa per malaltia i a data de 01/04/2020 duguin
més de tres mesos de baixa continuada.
- Que per raons de guarda legal tinguin concedida una reducció d’un
terç de jornada o de mitja jornada des de l’1 de setembre de 2019,
sempre que aquesta situació es mantengui durant el segon i tercer
trimestre escolar.
- Que durant el curs 2019-2020 es trobin en situació d’alliberat sindical.
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- Que durant el curs 2019-2020 es trobin en situació administrativa
de serveis especials o excedència especial.
- Que durant el curs 2019-2020 es trobin en situació de comissió de
serveis a l’estranger.
- Que a dia 1 d’abril es trobin proposats per jubilació per incapacitat.
- Que a dia 1 d’abril hagin sol·licitat i tenguin acceptada la jubilació
amb efectes de dia 1 de setembre de 2020.
- Que durant el curs 2019-2020 es trobin en situació administrativa
d’excedència per guarda legal d’un fill menor de tres anys, o d’una
persona major.
- Que es trobin en situació d’abstenció.
- Que ocupin un càrrec directiu (directora/director, cap d’estudis,
secretària/secretari) durant el curs 2019-2020, excepte que sigui
necessari recórrer a les persones que ocupen aquests càrrecs per
poder conformar els tribunals.
- Que hagin actuat com a membre de tribunal en el concurs oposició
de l’any 2019, excepte que sigui necessari recórrer a aquestes persones per poder conformar els tribunals.
Per a qualsevol altra causa sobrevinguda, després de la publicació
provisional dels tribunals, es pot al·legar l’exclusió d’aquesta participació, si la Dirección Deneral ho determina.

FASE DE CONCURS
Passaran a la fase de concurs aquells aspirants que hagin obtingut
una puntuació igual o superior a 5 punts en la fase d’oposició.
Presentació de la documentació per a la fase de concurs: els
aspirants que han superat la fase d’oposició han de realitzar el tràmit
telemàtic habilitat, que es troba a la pàgina web de la DGP Docent.
Aquest tràmit estarà operatiu durant 48 hores des de la publicació de
la llista d’aspirants que han superat la fase d’oposició.
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RESUM CONCURS-OPOSICIÓ
Fase Oposició - 60%
Fase Concurs - 40%
Experiència docent prèvia (Màxim 7 punts)
— 0,7 p any en especialitats del cos, en centres públics
— 0,35 p any en distints cossos, en centres públics
— 0,15 p any en especialitats de mateix nivell, en altres centres
— 0,1 p any en especialitats de distint nivell, en altres centres
* màxim de deu anys d’experiència docent
Formació acadèmica (Màxim 5 punts)
— Expedient Acadèmic
1 p de 6,01 fins a 7,5
1,5 p de 7,51 fins a 10
— Postgrau, doctorat i premis extraordinaris
1 p Màster i doctorats
0,5 p Premi extraordinari en el doctorat
— Titulacions universitàries, règim especial i FP
1 p Primer i segon cicle i de grau
0,5 p Títol Professional de Música o Dansa
0,5 p Certificat de nivell avançat d’EOI
0,2 p Títol Tècnic superior arts plàstiques i disseny,
FP i tècnic esportiu

Altres mèrits (Màxim 2 punts)
— Cursos: 0,05 p cada 10 hores de formació
— Nivell D o C2 de català: 1 p
— Coneixements d’idiomes estrangers: des de 0,5 p a 1p
Únicament són valorats aquells mèrits assolits (inclosa l’experiència
docent) fins a la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds de participació (16 de març).
Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts per la valoració
dels seus mèrits.
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ILLES BALEARS

www.anpebalears.es
C/ Ter, 27, 3ª esquerra DESPATX 2
07009 Palma, Illes Balears
Tel. 971 461 290
e.mail: info@anpebalears.es
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