
OPOSICIONS  DOCENTS  2021 
Illes  Balears

G U I A  I N G R É S  L L I U R E



Criteris generals de valoració de les proves

MÉS INFORMACIÓ
www.stei.cat/publica/oposicions

CALENDARI

4 de juny, com a tard

Assignació de tribunal als aspirants, lloc on es desenvoluparan les
proves, data i hora de la presentació

5 de juny, com a tard

Presentació i primera prova 19 de juny

Finalització del procés, tret de casos excepcionals 31 de juliol, com a tard

Citacions a les diferents proves amb un mínim de 24h d'antelació a l'app informàtica d'oposicions

2a part de la primera prova s'iniciarà diumenge 20 de juny



Els aspirants són convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant citació única.

Els que no compareguin personalment seran exclosos, llevat de causes de força major i degudament
justificades i lliurement apreciades pel tribunal.  

Els aspirants convocats han de presentar-se davant el tribunal assignat en la DATA i HORA que indiqui la
citació.

Documentació identificativa: DNI, carnet de conduir o passaport en vigor i document oficial d'identitat
en l'estat d'origen en vigor els qui no tenguin nacionalitat espanyola.

Després de l'acte de presentació, la resta de citacions les publicarà el tribunal a l'app d'oposicions com a
mínim 24 h abans de l'inici de l'actuació dels aspirants. Cap tràmit (portal de l’opositor, presentació de la
programació ni barem) es podrà fer anònimament. Us aconsellam que vos tragueu el sistema
d'autenticació Cl@ve.

MÉS INFORMACIÓ
www.stei.cat/publica/oposicions

CITACIÓ ASPIRANTS
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ORDRE D'ACTUACIÓ

En primer lloc actuaran els aspirants pel procediment d'accés a un cos de subgrup de classificació superior

En segon lloc actuaran els del procediment d'accés a cossos del mateix subgrup i nivell de complement

En tercer lloc els aspirants del torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

En quart lloc els aspirants del torn lliure

En cinquè lloc els aspirants del procediment d'adquisició de noves especialitats

En cada procediment, han d'iniciar l'actuació aquells aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la
lletra G, resultant del sorteig públic realitzat a la DG Personal Docent el dia 6 de març de 2020. Els tribunals
que no disposin d'aspirants el primer cognom dels quals comencin amb la lletra esmentada, han d'iniciar
l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents.

El tribunal pot requerir als aspirants que acreditin la seva identitat a qualsevol moment. Procura dur
sempre damunt, per seguretat, almenys dos d'aquests tres documents: DNI, carnet de conduir o
passaport.
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SEGONA PROVA

Objectiu: comprovació de l'aptitud pedagògica
de l'aspirant i del domini de les tècniques
necessàries per a l'exercici docent

Part A: Exposició i defensa d'una programació
didàctica (20 min)

Part B: Preparació i exposició d'una unitat
didàctica (25 min)

Debat amb el tribunal (5 min, si escau)

DESENVOLUPAMENT PROVES
La fase d'oposició constarà de dues proves. La seva superació permetrà a l'aspirant passar a la fase de
concurs

PRIMERA PROVA

Objectiu: demostrar els coneixements
específics per ensenyar l'especialitat a la qual
s'aspira

Part A: Desenvolupament d'un tema

Part B: Prova pràctica

Passaran a la fase de concurs aquells aspirants que han obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts
a la fase d'oposició
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FASE OPOSICIÓ - desenvolupament
PRIMERA PROVA - part A i part B 

PART A. DESENVOLUPAMENT D'UN TEMA

Temaris actualitzats a
www.stei.cat/publica/temaris

Desenvolupament per escrit d'un tema triat
d'entre els extrets a l'atzar:
     3 bolles per temaris fins a 25 temes
     4 bolles per temaris entre 26 i 50 temes
     5 bolles per temaris de més de 50 temes

Es disposa d'una durada màxima de 3h

PART B. PROVA PRÀCTICA

Característiques comunes i específiques de les proves
pràctiques a l'annex 6 de la convocatòria
www.stei.cat/publica/oposicions2020annex6

Exemples de supòsits pràctics d'altres anys a
www.stei.cat/publica/supositspractics

L'aspirant tria una de les dues opcions que se li oferiran.
Caldrà que l'aspirant dugui els estris o elements indicats
prèviament a l'app

Durada de la prova: a determinar pel tribunal únic o per la
comisió de selecció
      Cos de mestres: màxim 2.5h
      Cos de secundària, FP i EOI: màxim 4h 
      Cos d'arts plàstiques i disseny: màxim 3 dies
      Cos de música i arts escèniques: pot ser en distints dies
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PRIMERA PROVA - valoració i superació (part A i part B)

Cadascun dels membres del tribunal llegiran els temes i les proves pràctiques

QUALIFICACIÓ
      La nota de la primera prova és la mitjana aritmètica de la part A i la part B
      Cada una de les parts A i B es puntua entre 0 i 10
      Per poder calcular la mitjana aritmètica, la nota de cada part A i B ha de ser igual o superior a 2.5 punts 
      Per superar la primera prova, la mitjana aritmètica ha de ser igual o superior a 5 punts. En cas contrari 
      l'aspirant queda eliminat del procés i no passa a la SEGONA PROVA.
     
L'aspirant que no es presenta a una de les dues parts de la primera prova, consta com a no presentat i no pot
continuar el procediment

PUBLICACIÓ DE LES NOTES DE LA PRIMERA PROVA
      S'exposarà a l'app d'oposicions la llista amb la puntuació obtinguda pels aspirants
      La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant passar a la segona prova        

FASE OPOSICIÓ - desenvolupament
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A tenir en compte...
PRESENTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA - un cop superada la primera prova 

Un cop que es faci pública la llista, s'obri un termini de 24 h per tal que els aspirants que han superat la
prova lliurin les programacions didàctiques (PD) telemàticament a través de l'app en un únic document en
format PDF que no superi els 15Mb

Si es presenta més d'una PD, tindrà validesa la darrera presentada dins el termini establert

El no-lliurament de la PD dins termini implica la renúncia a continuar el procés selectiu i la pèrdua de tots
els drets derivats d'aquest

Si el tribunal detecta que no s'hi respecta les indicacions establertes a la resolució, l'aspirant no podrà
continuar el procediment selectiu i es qualificarà la segona prova amb un 0

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

S'ha de fer d'acord amb la normativa vigent sobre ordenació curricular (annex 5 de la Resolució ) i d'acord amb
les instruccions dictades per la Conselleria per al curs 2019/2020

S'ha d'elaborar segons el que estableix l'annex 4

Quant a les unitats didàctiques (UD) s'han de concretar, entre d'altres, objectius, competències/capacitats,
continguts, activitats d'ensenyament-aprenentatge, avaluació, atenció a la diversitat...



L'aspirant ha de defensar la programació elaborada davant el tribunal en el moment en què la persona
aspirant sigui convocada a aquest efecte

Abans de l'hora de preparació de la segona prova, l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'entre tres
unitats extretes a l'atzar per ell mateix

L'aspirant disposa d'1 hora per a la preparació de la part A i part B de la segona prova. Pot emprar el
material aportat per ell mateix que trobi oportú sense possibilitat de connexió amb l'exterior (el tribunal
donarà les indicacions pertinents respecte als aparells electrònics)

A continuació, compta amb un màxim de 50 minuts per a la defensa oral de la PD, l'exposició de la UD i, si
escau, posterior debat amb el tribunal, que pot formular preguntes o qüestions relacionades amb la
intervenció de l'aspirant i contextualització de situacions concretes d'aula o de contingut pràctic

MÉS INFORMACIÓ
www.stei.cat/publica/oposicions

SEGONA PROVA (part A i part B) - una volta lliurada la programació didàctica

FASE OPOSICIÓ - desenvolupament

               Anau amb compte. La Conselleria indica que les PD han d’estar basades en el curs 2019-20, és a 
               dir, sense tenir en compte la LOMLOE ni cap referència a la Covid; però en el cas pràctic (2a part
de la primera prova) o a la PD, tanmateix, el tribunal sí que podrà fer preguntes contextualitzades en la
situació Covid
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PART A. EXPOSICIÓ I DEFENSA DE LA PD
L'aspirant ha d'exposar i defensar oralment la PD

Durant l'exposició i defensa d'aquesta, l'aspirant pot
usar i consultar un exemplar de la programació aportat
per ell mateix, i un guió que no ha d'excedir d'un DIN
A4 per una sola cara, i que, en acabar, haurà de lliurar

Durada màxima 20'

SEGONA PROVA (part A i part B) - un cop lliurada la programació didàctica

PART B. PREPARACIÓ I EXPOSICIÓ D'UNA UD

Es pot emprar el material auxiliar que consideri pertinent,
aportat per l'aspirant en el moment de fer-la. En cas de
problemes tecnològics i/o electrònics l'opositor en serà l'únic
responsable

Durant l'exposició i defensa de la UD, l'aspirant pot emprar un
guió que no ha d'excedir d'un DIN A4 per una cara, i que, en
acabar, haurà de lliurar

Durada màxima 25'

Si escau, debat posterior davant el tribunal. Durada màxima de 5' 

VALORACIÓ I SUPERACIÓ DE LA SEGONA PROVA
Es valora globalment de 0 a 10 punts
Per aprovar, els aspirants han de tenir una puntuació igual o superior a 5 punts

PUBLICACIÓ DE LES NOTES DE LA SEGONA PROVA
S'exposarà a l'app  la llista amb la puntuació obtinguda 

FASE OPOSICIÓ - desenvolupament
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FASE OPOSICIÓ - superació 

La qualificació corresponent a la fase d'oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes a
les proves integrants d'aquesta fase si totes han estat superades

Contra la llista de les qualificacions definitives les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant
la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador a partir del dia següent de la seva
publicació

Llista provisional de
qualificacions fase oposició

S'exposarà a l'app informàtica
d'oposicions

Termini reclamacions

S'obri termini de 24 h per
presentar reclamacions a
través de l'app

Llista definitiva de
qualificacions fase oposició

Es publicarà a l'app un cop
(des)estimades les
reclamacions
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Passen de fase aquells aspirants que han obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts a l'oposició

Hauran de fer el tràmit telemàtic habilitat, que es troba al web de la Direcció General de Personal Docent
(DGPD) per accedir al full de barem del concurs. El tràmit romandrà operatiu 48 h d'ençà de la publicació
de la llista definitiva d'aspirants que han superat l'oposició

Es podrà accedir al tràmit telemàtic:

     -Mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital reconegut

     -Mitjançant l'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del Personal

     -Mitjançant el DNI i el codi de seguretat de quatre dígits que la DGPD ha d'enviar a l'aspirant a l'adreça 

      de correu electrònic a efecte de comunicacions facilitada per la persona interessada a la sol·licitud 

      de participació a la convocatòria. L'assistent de tramitació de l'app indica a quina adreça de correu 

      electrònic s'ha de remetre el codi

FASE CONCURS - desenvolupament 
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FASE CONCURS - qualificació

Les comissions de valoració atorguen a cada aspirant la puntuació que li correspon en funció dels mèrits
al·legats i acreditats i fan públics els resultats provisionals a l'app d'oposicions

Reclamacions

Cada comissió de valoració obrirà un termini de dos dies hàbils d'ençà de la publicació dels resultats

provisionals

En cap cas es poden al·legar nous mèrits ni presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats

però no acreditats en el moment oportú

Un cop estimades o desestimades les reclamacions, les comissions de valoració publicaran els resultats
definitius de la valoració dels mèrits de tots els aspirants que hagin superat la fase d'oposició

Contra la llista dels resultats definitius de valoració de mèrits, les persones interessades podran interposar recurs
d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador d'ençà de l'endemà de
la publicació



MÉS INFORMACIÓ
www.stei.cat/publica/oposicions

Per tal d'obtenir la puntuació global de tot el procediment selectiu:

- L'oposició s'ha de ponderar en un 60%

- El concurs s'ha de ponderar en un 40%

La puntuació global serà la suma de les puntuacions obtingudes un cop realitzada la ponderació

SUPERACIÓ DEL PROCEDIMENT SELECTIU
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MOLTA SORT A TOTHOM!


