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Qüestions prèvies:
Termini per realitzar el tràmit

NOV-DES 2022

El tràmit del concurs de mèrits
romandrà obert des del 21 de
novembre a les 09:00:00 h al 21
de desembre a les  23:59:59 h.
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Qüestions prèvies:
Accés al tràmit uobEnsenyament

Per accedir al tràmit i poder emplenar i tramitar la sol·licitud 
 se't requerirà l'autenticació prèvia de la identitat de la
persona sol·licitant mitjançant el sistema d'identitat
electrònica per a les administracions:



La Conselleria NO et pot donar cap mena de suport telefònic amb qüestions
tècniques relacionades amb l'autenticació, atès que és una competència estatal. 
SI vols rebre suport tècnic perquè tens problemes d'accés amb @Clave, Dni
electrònic, etc., hauràs de posar-te en contacte amb el 060. 

 

Qüestions prèvies:
Telèfon de suport per a l'autenticació

uobEnsenyament

060



La Conselleria SÍ que habilitarà un telèfon de consulta telefònic per qüestions
relacionades amb les validacions. 
SI vols rebre suport tècnic per l'autenticació, hauràs de posar-se en contacte amb el
060. 

 

Qüestions prèvies:
Què li podem consultar a Conselleria?
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Com en qualsevol procediment administratiu, si vols renunciar al
tràmit registrat podràs fer-ho en qualsevol moment del procés,
mitjançant instància dirigida a la Conselleria.

 

Qüestions prèvies: 
Renúncia durant el procés uobEnsenyament

ATENCIÓ: malgrat això, has de tenir present que Conselleria té
uns terminis administratius per a resoldre la instància, fet que
podria perjudicar els teus interessos. 
Per exemple, si vols renunciar a la plaça que t'han adjudicat (pel
motiu que sigui), i tens la intenció de poder participar en les
adjudicacions de l'estiu, depenent del moment de la renúncia,
podries no poder participar-hi perquè no s'ha resolt encara la teva
sol·licitud. Així, sols podries participar en els tràmits de
substitucions.



L'única preferència que triaràs durant el tràmit serà a la de quina comunitat autònoma vols
concursar en segona opció (i successives), atès que tant sí com no, tindràs l'obligació de
seleccionar, en primer lloc, la comunitat autònoma on consignes la sol·licitud, en aquest cas
les Illes Balears. Llavors, si vols participar en altres comunitats autònomes, ordenaràs la resta per
ordre de preferència. No és obligatori participar en altres comunitats.
TINGUÉS PRESENT que si consignes dues sol·licituds en dues comunitats autònomes diferents,
tenint-les obligatòriament com a preferents en primer terme, indicar-te que segons la normativa,
la darrera sol·licitud és la que comanda i t'invalidaria la primera que haguéssis presentat.

 

Qüestions prèvies: 
Preferències en el tràmit uobEnsenyament

NO triaràs les especialitats per ordre preferencial. Has de registrar una sol·licitud per cada
especialitat en la que vulguis participar. 

NO triaràs les illes per ordre preferencial. Es tracta d'una convocatòria de distrite únic. 



 Si tens experiència docent en qualsevol dels àmbits sociolingüístic,
cientificotècnic o pràctic, o en Cultura clàssica, en un moment del
tràmit, hauràs de seleccionar l’especialitat a la qual vols assignar
l’experiència acumulada en qualsevol d’aquestes funcions.

Qüestions prèvies:
Atenció especial a... uobEnsenyament

PERÒ ATENCIÓ: 
Una vegada formalitzada (inclou pagament) la sol·licitud, NO podràs
modificar la selecció de l'especialitat a la qual has assignat
l'experiència docent a l'àmbit en el cas que vulguis participar per una
altra especialitat o en el cas que vulguis tornar a registrar una altra
sol·licitud. El sistema et recuperarà la selecció prèvia realitzada i no et
deixarà modificar-la.



Tràmit:
Navegació entre pantalles
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Recorda que pots anar d’una pantalla a una altra amb els botons inferiors de la pàgina.



Tràmit:
Dades inicials

 

Es carregaran directament les
teves dades personals.
Comprova que siguin correctes.

A més, si escau, hauràs
d'autoritzar la Conselleria perquè
pugui comprovar el dictamen en
el cas que tenguis reconeguda la
condició legal de persona amb
discapacitat.
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Tràmit:
Dades inicials

 
A més, hi trobaràs un apartat per a
les causes d'exempció de
pagament, i un altre per a les
dades a efectes de notificació i
comunicació. Podras crear-ne una
de nova, si escau.

Si al·legues causes d'exempció,
cap al final del tràmit hauràs
d'adjuntar-hi la justificació.
Podràs seleccionar la causa a partir
d'un desplegable (base 3.8.3.).

uobEnsenyament



 

Tràmit:
Sol·licitud cos, especialitat, CA i torn

En aquesta pantalla és on tries a quines comunitats per
ordre preferencial vols concursar, i per quins torns
(lliure o discapacitat) vols accedir a l'especialitat.
Tingues present que la primera comunitat serà
sempre obligatòriament les Illes Balears. No et
sortiran al desplegable la resta de comunitats fins que no
seleccionis les Illes Balears i premis “Afegir petició” per a
validar-la. Després, en validar-la, en el desplegable et
sortiran la resta de comunitats autònomes, i així podràs
consignar l'ordre de preferència,  si escau. Tingues
present que els i les aspirants no es poden presentar
a places per diferents torns d'una mateixa
especialitat, cos i administració educativa.
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Tràmit:
Recuperació informació i documentació 

En aquesta pantalla podràs indicar
si vols recuperar la informació
desada i la documentació
justificativa, en el cas que hàgis
registrat prèviament una sol·licitud.
Cal indicar que només recuperaràs
la informació de la sol·licitud
immediatament anterior.
Alhora, si no has registrat una
sol·licitud, a imatge i semblança del
que passa en el tràmit d'interinitats,
podràs recuperar i continuar amb el
tràmit iniciat.
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Has de tenir present que si aportes nous mèrits a una nova sol·licitud, malgrat hagis
recuperat dades i documentació d'anteriors sol·licituds, no se't sumaran aquests nous
mèrits a les anteriors sol·licituds.



Tràmit:
Titulacions validades i per afegir

 
En aquesta pantalla se t'hi mostraran totes les dades que consten a la
DGPD en relació amb els requisits (títol d'ingrés, formació pedagògica i
didàctica, el coneixement del castellà per a persones estrangeres, si
escau, i la capacitació en llengua catalana) i la formació acadèmica que
al·legues per als mèrits. Has de comprovar que hi siguin totes i
estiguin consignades correctament, si no les pots afegir
manualment. Pensa que hauràs d'adjuntar en format PDF, al final
del tràmit, tota aquella documentació justificativa relacionada amb
els requisits, però d'aquells mèrits que consten a la base de dades de
la DGPD, no hauràs d'adjuntar-hi res. Si n'afegeixes de nous, sí.

Cal indicar que si la titulació d'ingrés apareix sense nota d’expedient,
la pot posar aquí, però et demanarà que aportis la documentació
justificativa al final del tràmit.
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Si tens convalidada la formació pedagògica (Màster o CAP) per haver
prestat 2 anys de serveis abans del 2009 (o del 2014 en el cas d'accés al cos
0598), al cercador has de posar “2 anys” o “Família”, per poder afegir-ho com
a titulació. En aquests casos hauràs d'adjuntar, al final del tràmit, el full de
serveis.



Tràmit:
Selecció de la titulació d'ingrés

 
En aquesta pantalla se't sol·licita que
seleccionis la titulació que
al·legues per l'ingrés al cos. Per
defecte et selecciona (segons veieu a
l'exemple), la titulació superior.
Si l'especialitat és dels cossos 0590 o
0592, estàs obligat a seleccionar el
grau.
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Si les titulacions afegides no
serveixen per a l’ingrés al cos, et
sortirà aquest missatge i hauràs de
tornar a la pantalla anterior per
afegir la titulació equivalent a
efectes de docència.



Tràmit:
Aprovats sense plaça des de 2012

 
En aquesta pantalla se't mostren tots
aquells procediments selectius
d'ingrés convocats des de l'any 2012,
dels que en té constància la DGPD, en
els quals has superat la fase d'oposició,
però fruit del posterior concurs, t'has
quedat sense plaça. Sempre de la
mateixa especialitat a la qual s’opta. Si és
d'una altra, no barema.

Si no estàs d'acord, podràs afegir nova
informació, i en conseqüència, adjuntar la
documentació justificativa al final del
tràmit.
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Tràmit:
Cursos de formació permanent

 
En aquesta pantalla hi podràs veure les hores totals
dels cursos validats (dels que en té constància
DGPD), els no validats, i puntuació total que
obtindries en el concurs de mèrits per aquest apartat, en
el cas que es validi tota la que puguis haver introduïda
durant el tràmit.
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Si es vol afegir nova formació, trobaràs un apartat
habilitat just davall del resum total per afegir-la. Has de
tenir present que hauràs d’annexar - just en la part final
del tràmit - tota la documentació justificativa de la
formació nova aportada perquè sigui validada.



Tràmit:
Cursos de formació permanent

 
Si arribes al màxim de puntuació (2
punts) per l'apartat de formació
permanent validada, el sistema no et
deixarà aportar més cursos. Et sortirà
un missatge d'avís a la part superior.
Sí et deixarà afegir més formació
permanent en el cas que no arribis al
màxim, malgrat que en el recompte total
pugui semblar que superes aquest
màxim, perquè encara restaria ser
validada.
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Tràmit:
Experiència docent privada

 
En aquesta pantalla hi podràs veure la teva experiència
docent prèvia - tant a pública com a concertada - de la
que en tengui constància la DGPD. 
A tothom se li tindrà en compte l'experiència fins a
21 de desembre, independentment del dia en que
faci el tràmit. Després, Conselleria validarà si la persona
aspirant ha cessat del seu lloc de feina abans d’aquesta
data per descomptar en la seva baremació els punts que
pertoqui per aquest apartat. Sempre en el cas de docents
que facin feina a les Illes Balears. Si són docents d’altres
comunitats, hauran d’aportar documentació justificativa.
Cal indicar que Conselleria ens ha indicat que
l'experiència en concertada i privada ha d'estar validada
pel Departament d'Inspecció Educativa.
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Tràmit:
Experiència en àmbits i Cultura clàssica
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Tal i com hem ressaltat en les qüestions prèvies, en aquesta
pantalla, si tens experiència docent en els àmbits sociolingüístic,
cientificotècnic, pràctic o en Cultura clàssica, hauràs de
seleccionar l’especialitat a la qual vols assignar/atribuir
l’experiència acumulada en qualsevol d’aquestes funcions.

PERÒ ATENCIÓ: 
Una vegada formalitzada (inclou pagament) la sol·licitud, NO podràs
modificar la selecció de l'especialitat a la qual has assignat
l'experiència docent prèvia en qualsevol d'aquestes funcions. No podràs
fer-ho ni en el cas que vulguis participar per una altra especialitat ni en el
cas que vulguis tornar a registrar una altra sol·licitud. El sistema et
recuperarà la selecció prèvia realitzada i no et deixarà
modificar-la.

missatge d'avís



Tràmit:
Registre Delinqüents Sexuals

 

En aquesta pantalla és on has d'indicar si
autoritzes a la Conselleria perquè sol·liciti la  
teva certificació negativa al Registre de
Delinqüents Sexuals així com a la D.G. de
Policia sobre antecedents penals.  

Si t'hi oposes, hauràs d'adjuntar tu la
corresponent documentació justificativa.
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Tràmit:
Declaració jurada i responsable

En aquesta pantalla, en seleccionar la casella que
pertoqui,  delcares sota jurament que no has
estat separat/da del servei de cap de les
administracions públiques ni que et trobes
inhabilitat/da per l'exercici de funcions
públiques. Alhora, també declares que reuneixes
els requisits exigits en la convocatòria i la
veracitat de les dades i els documents consignats.
Si no fas aquesta declaració jurada, no podràs
continuar amb el tràmit.
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Tràmit:
Llei Orgànica 3/2018 - Protecció dades

 

En aquesta pantalla és on has de declarar
que has llegit la informació sobre la
protecció de dades i que alhora
l'acceptes. Si no l'acceptes, no podràs
continuar amb el tràmit.
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Tràmit:
Part final. Documentació a adjuntar

 

Un cop has emplenat cada un dels apartats del
tràmit, ara toca el torn que justifiquis
documentalment tots els requisits d'accés
(Titulació acadèmica, Formació pedagògica o
equivalent, i Capacitació en llengua catalana o
equivalent) i els mèrits nous aportats que no
estaven validats per la DGPD. Et mostrarà un
llistat-resum. Si no adjuntes els documents, no
podràs pagar.
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REQUISITS: Titulació o equivalent, Formació pedagògica o equivalent,
iCapacitació en llengua catalana o equivalent. S'ha de pujar almenys un
pdf a cada apartat. Dins cada apartat pots ajuntar diferents documents
en un sol pdf. Es pot donar el cas que un mateix document pot servir,
alhora, per justificar diferents requisits (per exemple el títol de mestre
justifica tant la titulació com la formació pedagògica) i, per tant, s'haurà de
pujar el mateix document en els dos apartats.

MÈRITS: tots els certificats de titulacions, els de formació acadèmica i els
d'experiència prèvia, poden anar tots junts, és a dir, agrupats per
tipologia de mèrits, en un sol document, però per separat en cada
apartat. L'arxiu pot pesar fins un màxim de 4 mb.



Tràmit:
Pagament

 

uobEnsenyament

Si has adjuntat tota la documentació justificativa
en la passa prèvia, la següent passa a realitzar
és la del pagament, què tan sí com no s'ha de
fer amb targeta de crèdit vàlida.



Tràmit:
Enregistrament tràmit

Hi ha una opció on podràs anul·lar el tràmit en el cas que l’hagis començat i realment no el vulguis fer. 
En el cas d'emplenar més d’una vegada el tràmit, el darrer enregistrat és el que te validesa.

Finalment, una vegada has fet el pagament, t'apareixerà un recordatori en el que se t'indica que has de prémer el
botó "Registrau la sol·licitud" per tal que el tràmit sigui vàlid.

Recorda que:
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Tràmit:
Comprovació Carpeta Ciutadana

Un cop dins, ves a l'apartat "Els meus registres" i
comprova si la sol·licitud de participació al
concurs de mèrits apareix com a registrada. Si no
hi apareix, podràs prémer un boto habilitat per a -
enregistrar-la correctament. 

https://www.caib.es/carpetafront/#/

Un cop hagis realitzat el pagament, atès que a cops no es creuen
correctament les dades amb l'ATIB, des de Conselleria se't recomana
imperiosament que facis el següent, PASSADES UNES HORES:
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Comprova si apareix el
moviment de pagament al
teu compte bancari.

Si hi apareix el pagament de la sol·licitud,
accedeix a la teva carpeta ciutadana
mitjançant la cl@ve.



Seguiment del concurs de mèrits:
Portal personal procés d’estabilització

 
Des del passat dijous dia 17/11/2022, la DGPD ha habilitat l'accés al portal individual del concurs
extraordinari de mèrits, per una banda per poder simular la teva baremació amb les dades validades de
les què en té constància la pròpia DG, i per l'altra per poder fer un seguiment del procés del concurs de
mèrits excepcional.

IMPORTANT: pel que fa a la simulació, la puntuació mostrada NO és vinculant ni és objecte de cap tipus de
reclamació, sols és una SIMULACIÓ. Si no estàs d'acord amb alguna dada has d'aportat la documentació
corresponent quan facis el tràmit.

En relació amb la part informativa, la DGPD anirà publicant les llistes d'admesos on podràs consultar la
teva baremació així com la de la resta de persones que hagin registrat la sol·licitud a les Illes Balears.
També hi podràs consultar les instàncies que hagis registrat correctament.
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https://www.caib.es/coneduwebfront/estabportal



Seguiment del concurs de mèrits:
Portal personal procés d’estabilització
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Seguiment del concurs de mèrits:
Portal personal procés d’estabilització uobEnsenyament



Des d’UOB Ensenyament esperam que aquesta petita guia et sigui d’utilitat.

Per a qualsevol consulta et pots adreçar a ensenyament@uob.cat

Així mateix, si vols estar al corrent sobre el concurs de mèrits, et recomanam
que consultis de tant en tant el nostre web (https://uob.cat/ensenyament), i
molt en especial, les FAQS que hem preparat per l'ocasió.
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Sort i encert en el concurs!!

https://uob.cat/ensenyament/
https://uob.cat/ensenyament/2022/11/14/preguntes-frequents-sobre-el-concurs-merits-excepcional-faqs/

