
ASSEMBLEA INFORMATIVA OBERTA:

Estabilització 

Concurs de mèrits



Qui pot participar? REQUISITS

-Tothom que tengui les titulacions que donen accés a les funcions docents 
convocades. Especificades a la LOE (capítol II).

- Formació pedagogica . Master formació , CAP, ..

-S’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana (C1) i la capacitació 
per a l’ensenyament en llengua catalana (FOLC) o equivalent.

-Data màxima per presentar requisits: 21/12/22

*No ser funcionari de carrera ni funcionari en pràctiques, o estar pendent del nomenament 
com a funcionari de carrera, del mateix cos al qual aspira ingressar.



 COM HE DE FER LA SOL·LICITUD?
-El tràmit serà de forma telemàtica des del 21/11 a 21/12 del 2022. Convé disposar de 
Cl@ve o Certificat Digital.

-La participació s’ha de fer a la CCAA d’on és la primera plaça que es vol triar. Si la 
participació es fa des de les Illes Balears, s’ha de posar la primera opció i després la 
resta.

-Sol·licituds diferenciades: per més d’una especialitat del mateix cos i per especialitats 
de diferents cossos. Taxa per cada sol·licitud: 83’72 euros.

-S’ha de presentar pdf amb la titulació, la capacitació pedagògica, capacitació de 
llengua catalana i els mèrits que no figurin al portal del personal . 

-Tràmit per CCAA  (NO per illes)

*El dia 16 de novembre la Conselleria farà una presentació del tràmit. Us informarem de seguida,



             COM SERÀ LA FASE DE CONCURS?

-Hi haurà un tribunal format per part de l’equip d’Inspecció.

1r. Valoració dels mèrits amb màxima puntuació de 15 punts. Esborrany 

2n.Publicació de la llista provisional d’admesos i de valoració dels mèrits. 
Termini de reclamacions de 10 dies hàbils.

3r.Publicació de la segona llista provisional, afegint els exclosos que hagin 
esmenat les causes d’exclusió. Termini de reclamacions de 10 dies hàbils.

4t. Publicació de la llista definitiva d’exclosos

http://www.sindicatalternativa.cat/proces-estabilitzacio-interins/




             COM SERÀ LA FASE DE CONCURS?

5è. Publicació de la llista definitiva d’admesos amb la puntuació definitiva.

6è. Seleccionats > els aspirants que, ordenats segons la puntuació obtinguda en el 
concurs, tinguin un nombre d’ordre igual o menor que el nombre total de places 
convocades. Si hi ha empats, al punt 7.2 s’especifiquen els criteris de desempat.

7è.Publicació de la lista provisional de seleccionats, Termini de reclamacions de 3 
dies hàbils. 

*Si has estat seleccionat de diferents especialitats o cossos, has de renunciar a una 
mitjançant un escrit (dins els següents 5 dies hàbils) a la CA on fas la renúncia.

8è. Publicació de la llista definitiva d’aspirants seleccionats 



             COM SERÀ L’ADJUDICACIÓ?

-L’adjudicació depèn de com vagi el procés a la resta de CCAA que participen. 

Hi ha dues opcions d’adjudicació provisional: 

a) Abans de la finalització del curs 22-23: la presa de possessió s’ha de fer dia 
1/9/2023

b) Una vegada iniciat el curs 23-24: la presa de possessió s’ha de fer dia 1/9/2023. El 
curs 22-23 es seguirà en la mateixa situació que l’actual. 

c) La Conselleria ocuparà totes les places seguint la llista definitiva. (renúncies, no 
incorporats…)

-La no incorporació a la plaça adjudicada significa la pèrdua de tots els drets. No 
afecta a Interins ni Oposicions perquè són processos diferents. 



 

Tens dubtes?

   Quina és la postura d’Alternativa?



 *Criteris de desempat 

a)Major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l’ordre en què aquests apareguin a 
l’annex 3 d’aquesta convocatòria. La puntuació que es prengui en consideració en cada apartat no 
podrà excedir de la puntuació màxima establerta per a cadascun d'ells en el barem.

b) Major puntuació en els subapartats del barem de mèrits per l’ordre en què aquests apareguin a 
l’annex 3 d’aquesta convocatòria. La puntuació que es prengui en consideració en cada 
subapartat no podrà excedir de la puntuació màxima establerta per a cadascun d'ells en el barem, 
ni de la qual correspongui com a màxim a l'apartat o subapartat en què es trobin inclosos. Quan 
en aplicar aquests criteris, algun dels subapartats aconsegueixi la màxima puntuació atorgada a 
l'apartat o subapartat al qual pertanyi, no es prendran en consideració les puntuacions de la resta 
de subapartats.

c) Major temps d’experiència en centres públics en l’especialitat per la qual es participa, 
expressada en anys, mesos i dies.


