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             I com he de fer la tria de places?

1.Accés al formulari

A la web de la DGPDocen trobarem un assistent telemàtic. 

Hi podem accedir amb DNI electrònic, certificat digital, @Clave o portal del personal.

S’ha de tramitar telemàticament 

*El darrer tràmit és el VÀLID 

Obert des de 29/7 14:01 fins 2/8 11:59

PD: No importa correr dia 29 però tampoc esperar al 2! 



           
2 .Quines places trobam? 

Apareixen les places de la nostra funció i opcions. 

Podem fer un filtrat de places per ordenar-les D’ACORD AMB LES NOSTRES 
PREFERÈNCIES.

-Vacants (no tenen titular)

-Substitucions de tot el curs escolar (tenen titular)

*Són la quota del 2021/2022. Ens han dit que no hi ha reducció però sí 

redistribució. Es sol publicar un llistat abans de l’adjudicació.

>Alternativa hem demanat que s’afegeixen les places que es poden

crear per necessitats COVID_19 si ja es saben.



           
3 .Com hem de fer la tria? 

-A l’assistent trobam totes les places a les que podem optar segons les funcions i 
especialitats validades. 

-Places sense perfilar o amb perfils no significatius

-Les places amb perfils significatius apareixen si s’han seleccionat a la inscripció a 
la borsa. 

*Si no feim la tria, quedam NO DISPONIBLES el primer trimestre. 

>Alternativa hem demanat que no sigui obligatori haver de triar totes

les places. Seria suficient amb un percentatge. 



Nova pantalla per anul·lar la tria feta, per si no es vol participar al procés 
finalment. Anul·lar la selecció de places i no participar en l’adjudicació 



Nova pantalla de recuperació del tràmit previ fet. És per continuar allà on 
havíem quedat amb l’ordenació de les places. 



Nova pantalla de selecció de perfils. Si es volen seleccionar, apareixen les 
places per ser seleccionables.

Nova pantalla d’elecció de places: amb quatre pestanyes > discapacitat, 
places preferents,places no preferents i places sense requisits de català. Les 
places s’han d’afegir a la pestanya que volem. 



Pantalla de resum de places: apareixen les places 
seleccionades (ordenades per preferent i no 
preferent).

Si no les seleccionam totes, el programa ho detecta 
i afegeix la resta d’ofici com a no preferents. Les 
que no tenen els requisits de català, van 
directament a no preferents



       Adjudicacions durant el curs 
1. Adjudicació ordinària 

-Setmanal, telemàtic i automàtic. 

-De divendres a les 15 a dilluns a les 12. Surt el mateix dilluns l’adjudicació.

2. Procediment urgent 

-Quan no es pugui cobrir pel procediment ordinari. 

-Poden participar: els disponibles de la borsa, els exclosos per màster i els que 

no formin part.

-Adjudicació segons la base 14 de la convocatòria.



       
3. Adjudicació extraordinària 

-Places que quedin sense cobrir als procediments 1 i 2. 

-Contacte telefònic o per correu electrònic.

-S’ofereix als aspirants disponibles de la llista d’aquella especialitat, es pot fer una

renúncia. 

-Es pot oferir a altres aspirants de la pròpia especialitat però diferent illa, jornada...també a 
les especialitats afins segons l’annex 5 , aspirants no disponibles...Tots aquests poden 

renunciar justificadament. 



La tutorització 

-Mínim, 30 dies en la mateixa plaça 

-Mentre es cobreix la plaça

-Seguiment d’un tutor/a, de la direcció i d’un inspector

-Informe favorable final

-Dues oportunitats



                             Altres dubtes 
-Discapacitat: hi ha un 7% de places reservades per aspirants amb un 33% o més 
de discapacitat. Es fa un sorteig públic i s’assigna a unes places determinades. Si 
no s’adjudiquen a l’estiu, surten al setembre sense codi de discapacitat.

-Possibilitats de treballar: depenen de cada especialitat, de les vacants que hi ha, 
de les substitucions que van sortint...hi ha molts de factors que influeixen. Poden 
variar d’un curs a un altre.

-Cobrament estiu: es cobra amb una vacant o amb una substitució de tot el curs 
escolar. Els que han treballat 5 mesos i mig, cobren una indemnització.



                             -Nombre de places: no tenim cap notícia però els darrers anys eren al voltant 
d’unes 1500. Sabem que hi haurà un increment però no el nombre de places, 
segurament a setembre.

-Vull la mateixa plaça que aquest curs: això no es pot garantir ja que ha d’estar 
disponible i depèn d’un barem. No existeix l'opció de prorrogar.

-Permisos: els interins tenim dret a alguns permisos, reduccions de jornada, 
excedències...Més informació

-Entrega del màster del professorat i FOLC: es pot registrar en tenir-ho i després 
ho incorporen a la llista.

-Disponible / No Disponible: durant el curs hi ha diferents moments. La 
DGPDocen ho publica.

http://www.caib.es/sites/permisos/ca/presentacio-7495/?campa=yes

