CONCURS GENERAL DE TRASLLATS
D'ÀMBIT ESTATAL 2020-2021
COS DE MESTRES, SECUNDÀRIA, FP, RÈGIM ESPECIAL I COS D´ INSPECTORS

PAR TICIPACIÓ
Poden participar voluntàriament en aquesta convocatòria:
 Els funcionaris de carrera amb destinació definitiva, si en acabar aquest curs escolar han transcorregut almenys dos anys des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva.


Els funcionaris de carrera en situació d’excedència voluntària.

 Els funcionaris de carrera en situació de suspensió de funcions sempre que en acabar aquest
curs hagi transcorregut el temps de durada de la sanció disciplinària.
També hi ha funcionaris que han de participar de forma forçosa:


Els funcionaris en pràctiques

 Els funcionaris de carrera que no han obtingut la seva primera destinació definitiva (en expectativa/en una destinació provisional)
 Altres: funcionaris de carrera que finalitzen una excedència voluntària o forçosa, els que es
reincorporen d’una plaça de l’exterior, els que van perdre la seva destinació definitiva per diferents
causes... (consultar base dotzena de la Resolució per als Cossos Docents i base cinquena per al Cos
d’inspectors)


Els funcionaris que tenen dret preferent de participació.

Els funcionaris de carrera que van concursar l’any passat i van obtenir una plaça definitiva o una
nova destinació, no podem fer aquest CGT, ja que han de romandre un mínim de dos anys a la
plaça definitiva.

ACREDITACIÓ DELS CONEIXEMENT S DE LLENGUA CATAL ANA
Per obtenir la destinació definitiva, a més del nivell C1 de català, heu de tenir el CERTIFICAT
DE CAPACITACIÓ, ja sigui de l’educació infantil, primària o secundària segons sigui el vostre cas.
Queden exempts d’acreditar aquests requisits els professors de secundària titulars de l’especialitat
de llengua i literatura catalanes, els professors d’EOI titulars de l’especialitat de català i els mestres
amb habilitació de filologia i llengua catalana.
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CER TIFICACIÓ DEL REGIS TRE CENTR AL DE DELINQÜENT S SE XUALS

DRE T DE CONCURRÈNCIA

Els participants han d’acreditar que no han estat condemnat per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. Per la qual cosa, la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca sol·licitarà al Registre de Delinqüents Sexuals la certificació esmentada. Si no donau permís
per a la consulta l’haureu d’adjuntar a la sol·licitud.

Per aquells funcionaris de carrera d’un mateix cos docent que volen concursar junts a algun dels
centres d’una província determinada.

Els funcionaris que tinguin nacionalitat diferent de l’espanyola han d’entregar a més, la certificació
negativa de condemnes penals expedides per les autoritats del seu país, que en el cas que no estiguui
en cap de les dues llengües oficials de les IB haurà d’anar acompanyada d’una traducció oficial.

Com a màxim podeu ser quatre funcionaris i heu d’incloure a la vostra sol·licitud els centres
de la mateixa província. En cas que un dels funcionaris no obtingui o renunciï a la plaça les altres
sol·licituds quedaran desestimades.

TERMINIS

DRE T S PREFERENT S

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de dia 5 al 26 de novembre de
2020, ambdós inclosos.

Tenen dret preferent a obtenir una destinació definitiva els professors que es troben en els
següents supòsits:

La sol·licitud serà telemàtica al lloc web de la Conselleria (http://dgpdocn.caib.es) a través del
sistema cl@ave, DNI electrònic o l’usuari i contrasenya de personal docent CAIB.

1. Dret preferent de centre:

Els participants que estiguin d’acord amb la puntuació atorgada en el barem de mèrits ho han
d’indicar i realitzar l’enviament telemàtic. Si no estau d’acord heu de manifestar els mèrits dels quals
no estau d’acord i adjuntar una còpia dels documents indicats en l’annex 2A (Cossos Docents) o a
l’annex 2 (Cos d’Inspectors) per acreditar-los, i realitzar l’enviament telemàtic. Tots els documents
que envieu han d’estar escanejats i convertits a PDF. No es valoraran els mèrits que no apareixen
puntuats al full de barem que mostra l’aplicació ni els no justificats correctament.

a. Quan s’ha suprimit la plaça o el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu a un centre.
b. Quan s’ha modificat la plaça o el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu a un centre.
c. Quan han estat desplaçats del seu centre per insuficiència total d’horari.
d. En el cas dels professors dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, dels professors
d’ensenyament secundari i dels professors tècnics de formació professional per a noves especialitats
adquirides, per obtenir un lloc de la nova especialitat adquirida en el centre on tenien destinació
definitiva.

Un cop publicada la llista provisional s’obrirà un període de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà
de la publicació, per presentar reclamacions i desistiments.
Un cop resoltes les reclamacions i els desistiments es publicarà l’adjudicació definitiva.

2. Dret preferent a localitat o àmbit territorial
a. Quan s’ha suprimit o modificat la plaça o lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.
b. Quan han estat desplaçats dels seus centres per insuficiència total d’horari.
c. Quan han passat a ocupar un altre lloc a l’Administració pública.
d. Quan han perdut la plaça que ocupaven amb caràcter definitiu després de la concessió de la
situació d’excedència voluntària per tenir cura de familiars i fills.
e. Quan s’han reincorporat a la docència a Espanya.
f. Quan, en virtut de l’execució d’una sentència o de la resolució ferma d’un recurs administratiu,
tenen reconegut el dret a obtenir destinació a una localitat o a recuperar-la on l’han tinguda anteriorment.
Per obtenir la destinació a un centre concret, els participants han d’especificar en l’apartat de
peticions voluntàries de la sol·licitud la relació de centres de la localitat als quals volen optar, juntament amb el codi DPL.
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RECL AMACIONS I DESIS TIMENT S
Els funcionaris que participen voluntàriament poden desistir de la seva participació en el concurs.
El desistiment s’entén que afecta a totes les peticions formulades en la sol·licitud de participació.
Les reclamacions i els desistiments es poden presentar per escrit durant el termini corresponent
(10 dies hàbils) a través del tràmit telemàtic que s’habilitarà a l’efecte.
És important tenir en compte que hi poden haver canvis en l’adjudicació definitiva respecte
a l’adjudicació provisional. Fins i tot, el fet de no obtenir plaça a l’adjudicació provisional no suposa que no se’n pugui obtenir a la resolució definitiva. Per tant, tot i no obtenir plaça provisional,
l’interessat pot desistir de la seva participació. En cas contrari, si se li adjudica una plaça a la resolució definitiva no podria desistir.
Les places adjudicades a la resolució definitiva són irrenunciables.
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CONSIDER ACIONS

SOL·LICITUD DE PL ACES
Els participants poden incloure un màxim de 300 peticions.
Col·loquialment es coneix com un ‘concurs a cegues’. Això vol dir que els participants han
d’escollir i ordenar les places/localitats per preferència, encara que no sàpiguen d’entrada si hi
haurà plaça, ja que es pot optar tant a places vacants (sense propietari) i places que s’han generat
perquè el titular ha concursat i ha obtingut una nova destinació en el mateix CGT.

COS DE MESTRES
Els mestres que participen voluntàriament poden optar a les següents places:
-

Especialitat de les quals són titulars o d’una especialitat que se’ls ha reconegut.

-

Els mestres de PT poden optar a les places dels IES, CIFPS,EAP i aules UEECO.

Els participants que vulguin sol·licitar tots els centres d’una localitat basta que anotin els codis
corresponents a la localitat (annex 11 de la Resolució) i al tipus de plaça (annex 4-10 de la Resolució).
A més, a l’annex 3 hi trobareu els codis de les comunitats autònomes. En el cas dels participants
corresponents al Cos d’Inspectors han d’introduir els codis de les seus territorials que estiguin interessants (annex 4 de la Resolució per al Cos d’Inspectors)

-

Els mestres d’AL també poden optar a les places dels IES, CIFPS i EAP.

-

Els mestres d’educació primària poden optar a les places d’AD.

-

Només poden accedir a les places corresponents als dos primers cursos de secundària,
el personal funcionari del cos de mestres adscrit amb caràcter definitiu a aquests dos cursos.

Quan es tracta de tots els centres d’una localitat, si volen sol·licitar-ne algun o alguns de manera
prioritària, poden especificar-los individualment per ordre de preferència, i després han d’especificar
el codi corresponent a la localitat i a l’especialitat. En aquest cas, es considera que la resta de centres
s’incorporen a la sol·licitud en el mateix ordre en què apareixen publicats en l’annex 11.

COS DE SECUNDÀRIA

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. Es consideren especialitats distintes les que
són de caràcter itinerant.

-

Especialitat de les quals són titulars.

-

Suport a l’àrea de llengua i ciències socials.

-

Suport a l’àrea científica o tecnològica.

-

Els titulars d’orientació educativa poden optar a les places corresponents als CEPA, EOEP,
EAP, CEIP, CEIPIEEM i CEPIESO.
Els professors de llatí i grec poden optar a les places de cultura clàssica.

Si les places que se sol·liciten tenen caràcter itinerant, els concursants han de fer constar aquesta circumstància marcant amb «SÍ» la casella corresponent.
Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, aquestes no es poden modificar
per cap motiu, ni tan sols quan es tracta de l’ordre de prelació dels llocs sol·licitats.

Els professors d’ensenyament secundari que participen voluntàriament poden optar a
les següents places:

-

COS DE PROFESSORS TÈCNICS

ADJUDICACIÓ
L’adjudicació de places es fa per ordre de puntuació obtinguda d’acord amb el barem de la
convocatòria.
A l’adjudicació definitiva les places són irrenunciables i els participants s’han d’incorporar a les
places obtingudes. Així i tot, aquells que teniu tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre
que deixau les haureu de dur a terme, havent-vos d’incorporar al nou centre abans de dia 6 de
setembre del 2021.
Recordau que per poder participar en la convocatòria de comissions de serveis és obligatori
haver sol·licitat una plaça en aquest concurs de trasllats.
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Els professors tècnics de formació professional que participen voluntàriament poden optar a
les següents places:
-

Especialitat de les quals són titulars.

-

Suport a l’àrea pràctica dels departaments d’orientació als instituts d’ensenyament secundari
(consultar base cinquena de la Resolució).

COS DE RÈGIM ESPECIAL
Els professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de música i arts plàstiques i professors i
mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny poden sol·licitar les places corresponents a les especialitats de les quals són titulars (consultar annexos de la Resolució).
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FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

3. COS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:

Els funcionaris en pràctiques que encara no han estat nomenats funcionaris de carrera, han de
participar obligatòriament per tal d’obtenir la seva primera destinació definitiva a la qual hauran de
romandre un mínim de 2 anys abans de poder tornar a concursar.

Els funcionaris en pràctiques del cos de professors de formació professional que participen
forçosament poden optar a les següents places:
-

Places de l’especialitat que han adquirit a l’oposició.

En cas de no participar-hi o de no seleccionar les places suficients, la Conselleria els adjudicarà
una plaça d’ofici.

-

Poden sol·licitar voluntàriament places de suport a l’àrea pràctica, sempre que siguin titulars
d’alguna de les especialitats previstes a la Resolució.

En el supòsit de no haver-hi places vacants suficients per cobrir tota la demanda, els funcionaris en pràctiques quedarien en situació d’expectativa, havent de participar obligatòriament al
procediment d’adjudicació de places de destinació provisional (juliol) i havent de concursar en el
següent CGT.
Els funcionaris en pràctiques només poden optar a les places de l’especialitat que han adquirit
en el concurs oposició a centres ubicats a l’illa en la qual han superat el procediment selectiu.
1. COS DE MESTRES:
Els funcionaris en pràctiques del cos de mestres que participen forçosament poden optar a les
següents places:
-

Places de l’especialitat que han adquirit a l’oposició.

-

Els mestres de PT i AL també han d’indicar la funció en els departaments d’orientació dels IES
i dels CIFP.

-

Els mestres de PT voluntàriament poden sol·licitar places de l’especialitat en aules UEECO
de centres d’Infantil i Primària i d’Instituts d’Educació Secundària.
Els mestres d’Educació Primària poden sol·licitar voluntàriament places de la funció en
centres d’adults.

BAREM
Els funcionaris de carrera poden consultar la seva puntuació al seu Portal del Personal. També,
durant el tràmit de participació podran veure el full de barem amb els mèrits reconeguts.
Recordau que si no estau d’acord amb la vostra puntuació ho heu d’indicar en el tràmit de
participació.
TAULA DE MÈRITS (COSSOS DOCENTS)
1. ANTIGUITAT
1.1 Antiguitat al centre
1.1.1 Per cada any de permanència ininterrompuda com a personal funcionari de carrera amb
destinació definitiva en el centre des del qual concursa:
-

Primer i segon any: 2 punts per any/0,1666 per mes

-

Tercer any: 4 punts per any/0,3333 per mes

-

Quart i següents: 6 punts per any/0,5 per mes

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

1.1.2 Per cada any com a personal funcionari de carrera en situació de provisionalitat sempre
que es participi des d’aquesta situació: 2 punts per any/0,1666 per mes

2. COS DE SECUNDÀRIA:

1.1.3 Per cada any com a funcionari de carrera en plaça, lloc o centre que té la qualificació
d’especial dificultat: 2 punts per any/0,1666 per mes

Els funcionaris en pràctiques del cos de professors d’ensenyament secundari que participen
forçosament poden optar a les següents places:
-

Places de l’especialitat que han adquirit a l’oposició.

- 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
a la Resolució.
-

Els professors de llatí també han de consignar obligatòriament places de la funció de
cultura clàssica.
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1.2 Antiguitat en el cos
1.2.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a personal funcionari de carrera en el cos o cossos al qual correspon la vacant: 2 punts per any/0,1666 per mes
1.2.2 Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de carrera en altres cossos del
mateix o superior subgrup: 1,5 punts per any/0,125 per mes
1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de carrera en altres cossos de
subgrup inferior: 0,75 punts per any/0,0625 per mes
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2. PERTINENÇA ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS: 5 punts

6. ALTRES MÈRITS (màxim 15 punts)

3. MÈRITS ACADÈMICS (màxim 10 punts)

6.1 Publicacions: fins a 8 punts

3.1 Doctorats, postgraus i premis extraordinaris

6.2 Premis d’àmbit autonòmic, nacional o internacional convocats pel MEC i FP o per les administracions educatives i per la participació en projectes d’investigació o innovació en l’àmbit
de l’educació: fins a 2,5 punts

3.1.1 Títol de doctor: 5 punts
3.1.2 Títol oficial de màster: 3 punts
3.1.3 Suficiència investigadora o certificat-diploma d’estudis avançats: 2 punts
3.1.4 Premi extraordinari: 1 punt
3.2 Altres titulacions universitàries
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

6.3 Mèrits artístics i literaris: fins a 2,5 punts
6.4 Per cada any de servei 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/0,12 per mes
6.5 Membre de tribunal d’oposicions a partir del 2007: 0,5 punts per convocatòria
6.6 Tutor de les pràctiques de màster de formació i equivalent, i tutor de les pràctiques per
obtenir el títol universitari de grau: 0,1 punts
6.7 Pel títol de professor de llengua catalana emès per la Conselleria, nivell D o C2/Llengua
3: 2 punts

3.3 Titulacions de règim especial i formació professional

TAULA DE MÈRITS (COS D’INSPECTORS)

a. Nivell C2 EOI: 4 punts
b. Nivell C1 EOI: 3 punts
c. Nivell B2 EOI: 2 punts

1. ANTIGUITAT

d. Nivell B1 EOI: 1 punt

1.1 Per cada any de permanència ininterrompuda com a personal funcionari de carrera amb
destinació definitiva en el centre des del qual concursa:

e. Tècnic superior arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu i FP: 2 punts

-

Primer i segon any: 2 punts per any/0,1666 per mes

f. Títol professional de música o dansa: 1,5 punts

-

Tercer any: 4 punts per any/0,3333 per mes

-

Quart i següents: 6 punts per any/0,5 per mes

4. CÀRRECS DIRECTIUS I ALTRES FUNCIONS (màxim 20 punts)
4.1 Director/a: 4 punts per any/0,3333 per mes

1.2 Per cada any com a personal funcionari de carrera en situació de provisionalitat sempre
que esparticipi des d’aquesta situació: 2 punts per any/0,1666 per mes

4.2 Vicedirector/a, subdirector/a, cap d’estudis i secretari/a: 2,5 punts per any/0,2083 per mes

1.3 Antiguitat en el cos

4.3 Altres funcions docents: 1 punt per any/0,0833 per mes (màxim 5 punts)

1.3.1 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a personal funcionari
de carrera en el cos d’inspectors d’educació: 2 punts per any/0,1666 per mes

5. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (màxim 10 punts)
5.1 Activitats de formació superades: 0,1 punts per cada 10 hores (màxim 600 hores/6 punts)
5.2 Activitats de formació impartides: 0,1 punts per cada 3 hores (màxim 90 hores/3 punts)
5.3 Per cada especialitat de la qual sigui titular corresponent al 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

1.3.2 Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de carrera en altres cossos
docents als quals es refereix la LOE: 1 punts per any/0,0833 per mes
2. MÈRITS ACADÈMICS (màxim 10 punts)
2.1 Doctorats, postgraus i premis extraordinaris
2.1.1 Títol de doctor: 5 punts
2.1.2 Títol oficial de Màster: 3 punts
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2.1.3 Suficiència investigadora o certificat-diploma d’estudis avançats: 2 punts
2.1.4 Premi extraordinari: 1 punt
2.2 Altres titulacions universitàries
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
2.3 Titulacions de règim especial i 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 arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu i FP: 2 punts
f. Títol professional de música o dansa: 1,5 punts
3. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (màxim 10 punts)
3.1 Activitats de perfeccionament en la funció inspectora: 0,1 punts per cada 10 hores (màxim
600 hores/6 punts)
3.2 Activitats de perfeccionament impartides/dirigides: 0,1 punts per cada 3 hores (màxim 120
hores/4 punts)
4. ALTRES MÈRITS (màxim 20 punts)
4.1 Publicacions: fins a 5 punts
4.2 Valoració del treball desenvolupat com a inspector o llocs equivalents (màxim 10 punts):
entre 1 i 0,75 punts per any/entre 0,125 i 0,0410 punts per cada mes respectivament
4.3 Personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari,
d’escoles oficials d’idiomes, de música i arts escèniques o d’arts plàstiques i disseny: 3 punts
4.4 Títol de professor de Llengua Catalana o C2: 2 punts
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