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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

8612 Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2022 per la qual es fa
pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents
contemplats en la Llei orgànica d’educació

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, en la seva disposició
addicional sisena, en l'apartat 1, determina que és base del règim estatutari dels funcionaris públics docents la provisió de llocs de feina
mitjançant concursos de trasllats d'àmbit estatal.

En l'apartat 3 d'aquesta disposició, s'estableix l'obligació per a les administracions educatives de convocar periòdicament concursos de
trasllats d'àmbit estatal, a l'efecte de proveir les places vacants que determinin en els centres docents d'ensenyament dependents d'aquestes
administracions, així com per a garantir la possible concurrència dels funcionaris del seu àmbit de gestió a places d'altres administracions
educatives i, si escau, l'adjudicació de places que resultin del mateix concurs. En aquest concurs, poden participar-hi tots els funcionaris
públics docents, sigui quina sigui l'administració educativa de què depenen o per la qual han ingressat, sempre que compleixin els requisits
generals i els específics que, d'acord amb les respectives plantilles o relacions de llocs de treball, estableixen dites convocatòries.

El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos
docents contemplats en la Llei orgànica d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix, en l'article 7, que
cada dos anys les administracions educatives han de convocar concursos de trasllats d'àmbit estatal per a la provisió de les places o els llocs
vacants que determinin. Celebrats els últims concursos de trasllats d'àmbit estatal en el curs 2020-2021, és procedent realitzar de nou en el
present curs la convocatòria d'aquests concursos conforme a la regulació establerta en dita norma.

Aquest concurs s'ha de realitzar d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei
orgànica 3/2020, de 29 de desembre; en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
bàsic de l'empleat públic; en la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; en el Reial decret 1364/2010, de
29 d'octubre, i de conformitat amb el que disposa l'Ordre EFP/834/2022 de 2 d'agost, per la qual s'estableixen les normes procedimentals
aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, que s'han de convocar durant el curs 2022/2023, per a personal funcionari dels cossos
docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Així mateix, la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem de 21 de juliol de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:3176) ha
fixat la interpretació que ha de donar-se a la valoració dels serveis prestats a l'empara de la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny
de 1999, relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada i l'evolució de la jurisprudència del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictada en la interpretació i aplicació de la Clàusula 4 d'aquest Acord; conforme a l'article 93 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

La Sentència conclou que “la valoració dels serveis prestats com a funcionari de carrera, personal fix, i com a funcionari interí o personal
de durada determinada, no poden ser objecte de valoració diferent, ja sigui obviant el treball desenvolupat pels funcionaris interins, ja sigui
conferint al mateix menor puntuació, sempre que es refereixen als mateix llocs de treball mitjançant la realització de les mateixes o

. És per això que en execució de l'esmentada Sentència es procedirà a aplicar la norma d'acord amb la interpretació delassimilades funcions”
Tribunal.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica
de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), atribueix a la Direcció
General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del
personal docent.

Finalment, mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 19 de març de 2021, de delegació de determinades
competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març) es delega
en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de
convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de
valoració.
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Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Convocar el concurs de trasllats d'àmbit estatal per a la provisió de places vacants entre funcionaris docents dels cossos de:

Catedràtics d'ensenyament secundari
Professors d'ensenyament secundari
Professors tècnics de formació professional
Catedràtics de música i arts escèniques
Professors de música i arts escèniques
Catedràtics d'arts plàstiques i disseny
Professors d'arts plàstiques i disseny
Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
Catedràtics d'escoles oficials d'idiomes
Professors d'escoles oficials d'idiomes
Mestres

2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, que s'especifiquen en l'annex 1.

3. Determinar que totes les denominacions d'òrgans, càrrecs, professions i funcions que en aquesta Resolució apareixen en gènere masculí
s'han d'entendre referides al masculí o al femení segons el sexe del titular o de la persona de qui es tracti.

4. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició
davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de

, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de lesles Illes Balears
administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el , d'acordButlletí Oficial de les Illes Balears
amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica ( )10 d'octubre de 2022

La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez

Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional
(BOIB núm. 41, de 25/03/2021)
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ANNEX 1
Bases de la convocatòria

Primera
Normativa

Aquest concurs de trasllats es regeix per la normativa següent:

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de
desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

3. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

4. La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (BOE núm. 185, de 3 d'agost), modificada per la Llei
23/1988, de 28 de juliol (BOE núm.181, de 29 de juliol).

5. La Llei 3/1986, de 19 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears (BOCAIB núm. 15, de 20 de maig, i BOE núm. 169, de 16 de
juliol).

6. La Llei 22/1993, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de reforma del règim jurídic de la funció pública i de la protecció per raó d'atur
(BOE núm. 313, de 31 de desembre).

7. La Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre).

8. La Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores (BOE núm. 266,
de 6 de novembre).

9. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm.
261, de 31 d'octubre).

10. El Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, regulador de l'acció educativa a l'exterior (BOE núm. 187, de 6 d'agost).

11. El Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, pel qual s'adscriu el professorat dels cossos de professors d'ensenyament secundari i de
professors tècnics de formació professional a les especialitats pròpies de la formació professional específica (BOE núm. 242, de 10
d'octubre), amb les seves modificacions posteriors.

12. El Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regula l'Administració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports a l'exterior
(BOE núm. 262, d'1 de novembre).

13. El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els
cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la
disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada (BOE núm. 53, de 2 de març), modificat pels reials decrets 48/2010, de 22 de gener,
84/2018, de 23 de febrer, 270/2022, de 12 d'abril (BOE núm. 88, de 13 d'abril) i 800/2022 (BOE núm. 239, de 5 d'octubre).

14. El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en
l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial, i s'estableixen les especialitats
dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE núm. 287, de 28 de novembre).

15. El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos
docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest
personal (BOE núm. 263, de 30 d'octubre) modificat pel Reial decret 800/2022 (BOE núm. 239).

16. El Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de mestres que exerceixin les seves
funcions en les etapes d'educació infantil i d'educació primària que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 270,
de 9 de novembre).

17. El Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de
formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, se'n fixen els currículums bàsics i es modifica el
Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre l'expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments que estableix
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la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55, de 5 de març).

18. L'Ordre ECD/531/2003, de 10 de març, per la qual s'estableix el procediment per a la provisió per funcionaris docents de les vacants a
centres, programes i assessories tècniques a l'exterior, dictada en desenvolupament del Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre, pel qual es
regula l'Administració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports a l'exterior (BOE núm. 62, de 13 de març).

19. L'Ordre EFP/834/2022 de 2 d'agost, per la qual s'estableixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit
estatal, que s'han de convocar durant el curs 2022-2023, per a personal funcionari dels cossos docents a què es refereix la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, (BOE núm. 210, de 2 de setembre).

20. El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB
núm. 114, de 22 de setembre), modificat pel Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en
l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 16 de juny).

21. El Decret 25/2015, de 24 d'abril, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema
integrat de formació professional de les Illes Balears (BOIB núm. 61, de 25 d'abril).

22. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de
Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en
ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i
en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol
de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).

23. L'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 31 de gener de 2014 per la qual es regulen els programes de qualificació
professional inicial a les Illes Balears (BOIB núm. 23, de 15 de febrer).

24. La Resolució de 6 d'agost de 2013 del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans per la qual es
classifiquen com d'especial dificultat determinats llocs de treball docent (BOIB núm. 113, de 13 d'agost).

25. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 29 de juny de 2022 per la qual es determinen els criteris per considerar
centres d'atenció preferent (CAP) determinats centres educatius públics, s'estableixen les mesures de suport i dotació específica que han de
rebre i es classifiquen com d'especial dificultat determinats llocs de treball docent (BOIB núm. 87, de 5 de juliol).

26. I la resta de normativa vigent que pugui ser aplicada a aquesta convocatòria.

Segona
Places convocades i la publicació d'aquestes

S'ofereixen les places vacants entre les quals s'inclouen, almenys, les que es produeixin fins al 31 de desembre d'enguany, així com les que
resultin del mateix concurs, sempre que, en qualsevol dels casos, la planificació educativa en prevegi la continuïtat i d'acord amb els criteris
d'estabilitat del professorat a un mateix centre que aquesta Administració educativa pot establir.

De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, correspon a
aquesta Conselleria, d'acord amb les necessitats derivades de la planificació educativa, determinar les vacants corresponents als dos primers
cursos de l'educació secundària obligatòria que s'han de reservar per a funcionaris del cos de mestres adscrits amb caràcter definitiu que
exerceixen docència en aquests cursos.

Una vegada determinades les vacants, la Direcció General de Personal Docent ha d'ordenar que aquestes es publiquin amb anterioritat a la
resolució provisional del concurs de trasllats.

Les vacants anunciades s'han d'eliminar si s'ha produït una errada en la definició o si es tracta de places el funcionament de les quals no es
preveu en la planificació escolar.

Tercera
Cossos de catedràtics

Els funcionaris dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics de música i arts escèniques, de catedràtics d'escoles oficials
d'idiomes i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny participen conjuntament amb els funcionaris dels cossos de professors dels nivells
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corresponents a les mateixes vacants i amb el mateix barem de mèrits, sense perjudici dels mèrits específics que els siguin d'aplicació. A
aquests efectes, les vacants que poden sol·licitar els funcionaris integrats en aquests cossos són les que corresponen a places de les
especialitats dels respectius cossos de professors.

Quarta
Cos de professors d'ensenyament secundari

Els professors que pertanyen a aquest cos poden sol·licitar les places següents:

1. Places corresponents a les especialitats de les quals són titulars, segons els tipus que s'indiquen en l'annex 5, sempre que n'hi hagi de
vacants als centres, als equips d'orientació educativa i psicopedagògica, als centres d'educació de persones adultes, als centres d'arts
plàstiques i disseny i als CEIPIESO i als centres d'especial dificultat que figuren en els apartats A, B, D, E ,F, I, K i M de l'annex 11 d'aquesta
Resolució. Els professors de l'especialitat 018 també poden optar a les places que s'indiquen en l'apartat H de l'annex 11.

2. Places corresponents als departaments d'orientació. Els professors d'ensenyament secundari poden optar a les places de suport a l'àrea de
llengua i ciències socials, o a l'àrea científica o tecnològica dels instituts d'ensenyament secundari , dels CEIPIESO i dels centres d'especial
dificultat que s'enumeren en els apartats B, K i M de l'annex 11. Amb aquesta finalitat, han de complir les condicions que tot seguit es
determinen per a cada plaça:

a. Places de professors de suport a l'àrea de llengua i ciències socials. Poden optar a aquestes places els professors que són titulars
d'alguna d'aquestes especialitats: filosofia, grec, llatí, llengua castellana i literatura, geografia i història, francès, anglès, alemany,
llengua i literatura catalanes.

b. Places de professors de suport a l'àrea científica o tecnològica. Poden optar a aquestes places els professors que són titulars
d'alguna de les especialitats següents: biologia i geologia, física i química, matemàtiques, tecnologia, anàlisi i química industrial,
processos en la indústria alimentària, organització i projectes de fabricació mecànica, sistemes electrotècnics i automàtics, sistemes
electrònics, organització i processos de manteniment de vehicles, construccions civils i edificació, organització i projectes de
sistemes energètics, confecció i pell, processos i productes en fusteria i mobiliari, processos de producció agrària, i processos i
productes en arts gràfiques.

3. Places d'orientació educativa corresponents als centres d'educació d'adults, equips d'orientació educativa i psicopedagògica, equips
d'atenció primerenca, centres d'educació infantil i primària, CEIPIEEM, CEIPIESO, centres d'especial dificultat i equips específics, que
s'enumeren en l'annex 11, sempre que siguin titulars de l'especialitat d'orientació educativa. Les places d'aquesta especialitat als centres
d'educació infantil i primària, centres d'educació d'adults, CEIPIEEM, CEIPIESO i centres d'especial dificultat poden ser itinerants.

4. Places de cultura clàssica. S'anomenen així aquelles places els titulars de les quals, a l'empara del que estableix la disposició addicional
desena del Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, tenen atribuïda la docència corresponent a les especialitats de llatí i grec. Aquestes places
han d'aparèixer convenientment diferenciades en la plantilla del centre i poden sol·licitar-les, indistintament, els professors d'ensenyament
secundari titulars d'alguna de les dues especialitats esmentades. Els professors que hi accedeixin estan obligats a impartir tant les matèries
atribuïdes a l'especialitat de grec com les atribuïdes a la de llatí.

Cinquena
Cos de professors tècnics de formació professional

Els professors que pertanyen a aquest cos poden sol·licitar les places següents:

1. Places corresponents a les especialitats de les quals són titulars, segons els tipus que s'indiquen en l'annex 6, sempre que n'hi hagi de
vacants als centres, i als equips d'orientació educativa i psicopedagògica que figuren en els apartats B, C, E, F i M de l'annex 11 d'aquesta
Resolució. Els professors de l'especialitat 227 també poden optar a places dels centres que s'indiquen en l'apartat I de l'annex 11.

2. Places de professor tècnic de suport a l'àrea pràctica dels departaments d'orientació als instituts d'ensenyament secundari que s'enumeren en
els apartats B i M de l'annex 11, sempre que siguin titulars d'alguna de les especialitats següents: mecanitzat i manteniment de màquines,
instal·lacions electrotècniques, instal·lacions i manteniment d'equips tèrmics i de fluids, equips electrònics, manteniment de vehicles, oficina
de projectes de construcció, oficina de projectes de fabricació mecànica, operacions de producció agrària, tècniques i procediments d'imatge i
so, fabricació i instal·lació de fusteria i mobiliari o producció en arts gràfiques.

Sisena
Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Els docents que pertanyen al cos de professors d'EOI poden sol·licitar les places, corresponents a les especialitats de les quals són titulars, als
centres que s'enumeren en l'apartat G de l'annex 11, per a les especialitats que figuren en l'annex 7.
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Setena
Cos de professors de música i arts escèniques

Els professors de música i arts escèniques poden sol·licitar les places, corresponents a les especialitats de les quals són titulars, dels centres
que apareixen en els apartats H i L de l'annex 11, per a les especialitats que figuren en l'annex 8.

Vuitena
Cos de professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

1. Els professors d'arts plàstiques i disseny poden sol·licitar les places, corresponents a les especialitats de les quals són titulars, dels centres
que s'indiquen en l'apartat I de l'annex 11 i per a les especialitats que figuren en l'annex 9.

2. Els mestres de taller d'arts plàstiques i disseny poden sol·licitar les places, corresponents a les especialitats de les quals són titulars, dels
centres que apareixen en l'apartat I de l'annex 11 i per a les especialitats que figuren en l'annex 10.

Novena
Cos de mestres

1. Els mestres poden demanar les places corresponents a l'especialitat o les especialitats docents de les quals són titulars dels centres que
apareixen en els apartats A, B, C, D, F, J, K, L i M de l'annex 11 i per a les especialitats que figuren en l'annex 4, amb les excepcions
següents:

a. Només poden accedir a les places corresponents als dos primers cursos d'educació secundària obligatòria, de conformitat amb la
disposició transitòria primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, el personal funcionari del cos de mestres adscrit amb
caràcter definitiu a aquests dos cursos, així com els que participen des de la situació de provisionalitat per haver-se suprimit la plaça
dels dos primers cursos de l'ESO.

b. De conformitat amb l'apartat cinquè de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 17 de gener de 2000 (BOIB núm.10, de 22 de
gener), les places de llengua estrangera (anglès), llengua catalana i literatura, matemàtiques i ciències naturals, i geografia i història
adscrites als centres d'educació de persones adultes tenen la mateixa consideració que les places corresponents dels dos primers
cursos d'ESO.

2. Els funcionaris docents de carrera del cos de mestres que han estat habilitats per a una o més especialitats d'acord amb la normativa
anterior a l'entrada en vigor del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, poden concursar a places d'aquestes especialitats.

3. Els mestres que han adquirit o se'ls ha reconegut una especialitat, d'acord amb el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual
s'estableixen les especialitats docents del cos de mestres que duen a terme les seves funcions en les etapes d'educació infantil i d'educació
primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, poden concursar a places d'aquestes especialitats.

4. Els mestres que són titulars de les especialitats de pedagogia terapèutica i/o d'audició i llenguatge, tenen l'habilitació o les tenen
reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011 poden optar a llocs de feina de les seves especialitats en
departaments d'orientació dels instituts d'educació secundària o dels centres integrats de formació professional, en els equips d'atenció
primerenca,  i en els equips específics.

5. Els mestres de l'especialitat de pedagogia terapèutica també poden optar a llocs de feina de l'especialitat de pedagogia terapèutica en aules
UEECO.

6. Només els funcionaris de carrera que són titulars de l'especialitat de primària, tenen l'habilitació o la tenen reconeguda mitjançant els
procediments establerts en el Reial decret 1594/2011 poden accedir a places d'atenció a la diversitat a centres d'educació infantil i primària, i
a les de l'especialitat de primària a centres d'adults.

7. Els funcionaris del cos de mestres que quan va entrar en vigor la LOE estaven adscrits amb caràcter definitiu als dos primers cursos de
l'educació secundària obligatòria poden continuar en aquests llocs indefinidament, així com demanar destinació a les places vacants d'aquests
cursos que aquesta Administració determini, d'acord amb les equivalències següents:

Mestres amb certificació d'habilitació en:      Matèries dels dos primers cursos d'ESO per a les quals queden habilitats:

Filologia: llengua castellana i anglès Anglès

Llengua castellana i literatura

Filologia: llengua castellana i francès          Francès

Llengua castellana i literatura
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Mestres amb certificació d'habilitació en:      Matèries dels dos primers cursos d'ESO per a les quals queden habilitats:

Filologia: llengua castellana           Llengua castellana i literatura

Filologia: llengua catalana Llengua i literatura catalanes

Matemàtiques i ciències naturals                       Matemàtiques

Ciències de la naturalesa

Ciències socials i història   Ciències socials: geografia i història

Educació física Educació física

Educació musical                                 Música

Així mateix poden demanar destinació a les places d'educació infantil i primària per a les quals estan habilitats. Si les obtenen, perden tota
opció a futures vacants dels cursos primer i segon de l'educació secundària obligatòria.

Desena
Acreditació dels coneixements de llengua catalana

Per obtenir destinació definitiva a l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma, a més dels requisits que les bases d'aquesta convocatòria
especifiquen per a cada lloc de feina, els concursants han d'acreditar que estan en possessió de les titulacions que estableixen l'Ordre del
conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018, modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de
juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol) i el Decret 115/2001, de 14 de setembre modificat pel Decret llei 6/2022, de 13 de juny. Per
acreditar-ho, s'ha de presentar una fotocòpia del certificat, diploma o document corresponent, sempre que, en el cas de participants d'aquesta
Administració educativa, no consti en el seu Portal del Personal. Els funcionaris públics docents que depenguin d'una altra Administració
educativa han d'aportar una còpia autèntica de la documentació acreditativa del compliment d'aquest requisit.

Cal tenir present que, d'acord amb la normativa esmentada, el certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació
secundària i/o el certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS) no és suficient per accedir a
les places del cos de mestres dels centres d'educació infantil i primària. Per tant, si els funcionaris del cos de mestres acrediten estar en
possessió d'aquests certificats en la seva sol·licitud de participació, només poden demanar places dels dos primers cursos d'ESO i dels
departaments d'orientació dels instituts d'educació secundària o dels centres integrats de formació professional i de les especialitats dels
centres d'educació de persones adultes esmentades en l'apartat 1.  de la base novena.b)

Queden exempts d'acreditar aquests requisits els professors d'ensenyament secundari 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 (FB).

Onzena
Participació voluntària

1. Poden participar voluntàriament en aquesta convocatòria els funcionaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional
de les Illes Balears que s'indiquen a continuació:

a. Els funcionaris de carrera amb destinació definitiva a centres dependents d'aquesta Conselleria si, en acabar aquest curs escolar,
han transcorregut almenys dos anys des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva.

b. Els funcionaris de carrera en situació d'excedència voluntària prevista en l'article 89.1.  del RDLeg 5/2015, de 30 d'octubre, pela)
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que en el moment de ser declarats en aquesta situació
prestassin serveis a un centre dependent d'aquesta Conselleria, sempre que en acabar aquest curs escolar hagin transcorregut dos anys
d'ençà que varen passar a aquesta situació. En aquest cas han de complir, a més, totes les condicions necessàries per reingressar al
servei actiu.

c. Els funcionaris de carrera en situació de suspensió de funcions que no tenguin destinació definitiva com a conseqüència d'aquesta
suspensió i que en el moment de ser declarats en aquesta situació prestassin serveis a un centre dependent actualment d'aquesta
Conselleria, sempre que en acabar aquest curs escolar hagi transcorregut el temps de durada de la sanció disciplinària de suspensió.

2. Als efectes prevists en l'apartat anterior, es considera data d'acabament del curs escolar el 31 d'agost de 2023.

3. Els participants que volen exercir un dret preferent per obtenir destinació s'han d'atenir al que es determina en la base tretzena d'aquesta
convocatòria.

4. Els funcionaris de carrera que depenen de la Conselleria d'Educació i Formació Professional de les Illes Balears poden incloure en la seva
sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per la resta d'administracions educatives en els termes que s'hi estableixin.
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5. Els funcionaris de carrera dependents d'altres administracions educatives poden sol·licitar places corresponents a aquesta convocatòria
sempre que compleixin els requisits i les condicions establertes en aquesta Resolució. Aquests funcionaris han d'haver obtingut la seva
primera destinació definitiva dins l'àmbit de gestió de l'Administració educativa a la qual es circumscriu la convocatòria per la qual foren
seleccionats, llevat que en aquesta no s'estableixi l'exigència d'aquest requisit per no haver-se produït el traspàs de competències en matèria
d'ensenyament no universitari. Aquests concursants han d'adreçar la seva sol·licitud de participació als òrgans que determini la convocatòria
que realitzi l'Administració educativa de la qual depengui el seu centre de destinació definitiva o, si pertoca, a l'òrgan del qual actualment
depengui el centre o la plaça on varen tenir la darrera destinació.

6. Així mateix, els funcionaris de carrera docents del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors d'escoles oficials
d'idiomes que són titulars de les especialitats de llengua i literatura valenciana (Comunitat Valenciana) i llengua i literatura catalanes
(Catalunya), si tenen els requisits exigits, poden participar en aquesta convocatòria per l'especialitat de llengua i literatura catalanes. En
aquest cas, per indicar l'especialitat en la sol·licitud de participació han d'utilitzar necessàriament el codi 014 si són del cos de professors
d'ensenyament secundari i el codi 003 si són del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

7. En tot cas, els participants han d'acreditar que no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual, ni per tràfic d'éssers humans, conforme al que es disposa en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció
jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

Aquest requisit haurà de mantenir-se durant la prestació dels serveis, i quedarà obligat el funcionari a comunicar aquelles sentències fermes
en les quals fos condemnat pels delictes als quals fa referència l'article esmentat.

Tots els participants que s'hagin oposat a la consulta al Registre Central de Delinqüents Sexuals i la consulta del DNI, en els termes que
estableix la base quinzena d'aquesta resolució, han d'aportar el certificat negatiu juntament amb la resta de la documentació.

Els docents amb nacionalitat diferent de l'espanyola hauran d'acreditar, a més de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents
Sexuals, la certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels
delictes assenyalats en l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de
Delinqüents Sexuals. Si el certificat no es troba redactat en una de les llengües oficials d'aquesta comunitat haurà d'acompanyar-se de la seva
traducció oficial.

Dotzena
Participació forçosa

1. Sense perjudici del que determina la base desena, i sempre que no s'acullin o no es puguin acollir als drets preferents que preveu la base
tretzena, estan obligats a sol·licitar les places anunciades en aquesta convocatòria, mitjançant la formalització i la presentació de la sol·licitud
en els termes establerts en les bases quinzena i setzena, els funcionaris que es trobin en una de les situacions següents:

a) Els funcionaris de carrera que han cessat en la situació d'excedència voluntària o de suspensió de funcions amb pèrdua de la
destinació definitiva i tenen una destinació provisional a l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma amb anterioritat a la data de
publicació d'aquesta convocatòria.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol·licitades, l'Administració els ha d'adjudicar
d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de què són
titulars, per a les quals estan habilitats, o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011,
si n'hi ha de vacants, a un centre de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol·licitud de participació, si
compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació definitiva a
qualsevol d'elles. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels
interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de
destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació
definitiva que es convoqui.

b) Els funcionaris de carrera que es troben en situació d'excedència forçosa o de suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació
definitiva i que, una vegada complerta la sanció, no han obtingut el reingrés provisional, si han passat a aquestes situacions des d'un
centre actualment dependent d'aquesta Conselleria.

Aquests funcionaris estan obligats a demanar tots els centres de l'illa o de les illes que han assenyalat en la seva sol·licitud de
participació. Si no ho fan o no participen en aquest concurs i, en conseqüència, no obtenen cap destinació definitiva, queden en la
situació d'excedència voluntària prevista en l'apartat 2 de l'article 89 del RDLeg 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
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c) Els funcionaris de carrera que han estat adscrits a places a l'exterior i ja s'han reincorporat a una plaça d'aquesta comunitat, però
encara no han obtingut destinació definitiva.

Si volen exercir el dret preferent a localitat, han de participar en aquest concurs, tal com disposa el punt 2.1.5 de la base tretzena
d'aquesta convocatòria. Si no hi participen o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol·licitades, l'Administració els ha
d'adjudicar d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de
què són titulars, per a les quals estan habilitats, o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret
1594/2011, si n'hi ha de vacants, a un centre de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol·licitud de
participació, si compleixen els requisits exigits per a ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació
definitiva a qualsevol d'elles. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició
dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de
destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació
definitiva que es convoqui.

d) Els funcionaris de carrera amb destinació provisional que han perdut la seva destinació definitiva en compliment d'una resolució
ferma d'expedient disciplinari, d'una sentència, de la resolució d'un recurs o perquè els han suprimit expressament el lloc que
ocupaven amb caràcter definitiu.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol·licitades, l'Administració els ha d'adjudicar
d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de què són
titulars, per a les quals estan habilitats, o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011,
si n'hi ha de vacants, a un centre de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol·licitud de participació, si
compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació definitiva a
qualsevol d'elles. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels
interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de
destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació
definitiva que es convoqui.

En el cas dels catedràtics i professors d'ensenyament secundari, dels professors tècnics de formació professional, dels catedràtics i
professors de música i arts escèniques, dels catedràtics i professors d'arts plàstiques i disseny, dels mestres de taller d'arts plàstiques i
disseny, i dels catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, als efectes d'aquesta convocatòria només tenen caràcter de places
expressament suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que aquesta supressió no hagi donat lloc a la creació
d'un altre centre, i les corresponents a la supressió d'ensenyaments extingits al centre que no hagin estat substituïts per altres
d'equivalents o anàlegs.

e) Els funcionaris de carrera que mai no han obtingut la seva primera destinació definitiva.

En virtut del que es disposa en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 per la qual es
convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament
secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts
escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 24, de 25 de febrer) els funcionaris
seleccionats en els procediments selectius convocats per aquesta resolució només poden sol·licitar places de les especialitats de les
quals són titulars, per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret
1594/2011, a centres ubicats a l'illa o a la unitat territorial on han superat el procés selectiu.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol·licitades, l'Administració els ha d'adjudicar
d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de les quals
són titulars, per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret
1594/2011, a centres de l'illa o de la unitat territorial on han superat el procés selectiu. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix
caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de
destinació a l'illa o a la unitat territorial on han superat el procés selectiu, i han de participar en el procediment d'adjudicació de
destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

Els funcionaris seleccionats en convocatòries anteriors al 2007 poden sol·licitar places de les especialitats de les quals són titulars,
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per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011, a centres
ubicats a l'illa o a les illes que indiquin en la seva sol·licitud de participació.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol·licitades, l'Administració els ha d'adjudicar
d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de què són
titulars, per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011,
si n'hi ha de vacants, a un centre de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol·licitud de participació, si
compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar d'ofici lliurement destinació definitiva a
qualsevol d'elles. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels
interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de
destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació
definitiva que es convoqui.

f) Els funcionaris de carrera docents amb destinació provisional que durant el curs 2022-2023 presten servei a centres dependents de
la Conselleria d'Educació i Formació Professional de les Illes Balears.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol·licitades, l'Administració els ha d'adjudicar
d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de què són
titulars, per a les quals estan habilitats, o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011,
si n'hi ha de vacants, a un centre de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol·licitud de participació, si
compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar d'ofici lliurement destinació definitiva a
qualsevol d'elles. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels
interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de
destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació
definitiva que es convoqui.

g) Els funcionaris de carrera que, pel fet d'haver passat a prestar serveis en altres llocs de feina de l'Administració, tot mantenint la
seva situació de servei actiu en el cos docent, han perdut la plaça docent que ocupaven amb caràcter definitiu o bé no tenien
destinació definitiva, sempre que hagin cessat i obtingut una destinació docent provisional a centres dependents actualment d'aquesta
Conselleria.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol·licitades, l'Administració els ha d'adjudicar
d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de què són
titulars, per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011,
si n'hi ha de vacants, a un centre de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol·licitud de participació, si
compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació definitiva a
qualsevol d'elles. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels
interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de
destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació
definitiva que es convoqui.

h) Els seleccionats en un procés selectiu (funcionari en pràctiques/exempt de pràctiques) que encara no han estat nomenats
funcionaris de carrera.

Aquests participants estan obligats a obtenir la primera destinació definitiva de l'especialitat que han adquirit en el concurs oposició a
centres ubicats a l'illa d'aquesta comunitat autònoma en la qual han superat el procediment selectiu, sense perjudici del que estableix
la base desena d'aquesta convocatòria. Amb aquesta finalitat, han de sol·licitar destinació a centres de l'illa que els pertoca.

Els funcionaris en pràctiques del cos de mestres només poden sol·licitar places de l'especialitat que han adquirit en el concurs
oposició. No poden sol·licitar places d'atenció a la diversitat.

Els funcionaris en pràctiques de l'especialitat 036 (PT) i 037 (AL) també han d'indicar, respectivament, la funció 060 (PT en els
departaments d'orientació dels IES i dels CIFP) i la funció 061 (AL en els departaments d'orientació dels IES i dels CIFP).
Voluntàriament poden sol·licitar places en els centres relacionats en  l'apartat O de l'annex 11.
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Els funcionaris en pràctiques de l'especialitat 036 (PT) voluntàriament poden sol·licitar places de l'especialitat 050 (PT en aules
UEECO de centres d'infantil i primària), i de l'especialitat 029 (PT en aules UEECO d'instituts d'educació secundària).

Els funcionaris en pràctiques de l'especialitat 038 (PRI) poden sol·licitar voluntàriament places de la funció 074 (PRI en centres
d'adults).

Els funcionaris en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari, a més de places de l'especialitat que han adquirit en
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 reuneixin les condicions que s'estableixen per a cada plaça en la base quarta d'aquesta convocatòria.

Els funcionaris en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari de l'especialitat d'orientació educativa també poden
sol·licitar voluntàriament places de la seva especialitat en els centres relacionats en l'apartat O de l'annex 11.

Els funcionaris en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari de l'especialitat de llatí també han de consignar
obligatòriament places de la funció de cultura clàssica.

Els funcionaris en pràctiques del cos de professors tècnics de formació professional, a més de places de l'especialitat que han adquirit
en l'oposició, poden sol·licitar voluntàriament places de suport a l'àrea pràctica, sempre que reuneixin les condicions que
s'estableixen per a aquestes places en la base cinquena d'aquesta convocatòria.

La destinació s'ha d'adjudicar a aquests participants tenint en compte l'ordre en què figuren en el seu nomenament com a funcionaris
en pràctiques i respectant, en tot cas, les preferències en l'elecció de les destinacions establertes en la disposició addicional dotzena
de la LOE. La presa de possessió de la destinació definitiva està supeditada a la superació de la fase de pràctiques.

Els funcionaris seleccionats obligats a participar en aquest concurs que no ho facin o que no obtenguin cap de les destinacions
sol·licitades han de ser destinats d'ofici a centres de l'illa on hagin superat el procés selectiu, segons el número d'ordre assignat en
l'annex 11, sempre que hi hagi vacants de l'especialitat a la qual s'han presentat o de les seves derivades en el cas dels funcionaris en
pràctiques del cos de mestres de les especialitats de PT i AL. En el cas dels professors del cos de professors d'ensenyament secundari
de l'especialitat de llatí poden ser destinats d'ofici a places de cultura clàssica.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de
destinació de l'especialitat i a l'illa per la qual han superat el procés selectiu, i han de participar en el procediment d'adjudicació de
destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

i) Els funcionaris que tenen dret preferent a obtenir destinació a una localitat o a un àmbit territorial determinats, si volen exercir
aquest dret, fins que no aconsegueixin aquesta destinació han de participar en totes les convocatòries que, a aquest efecte, duguin a
terme les administracions educatives. En el cas de no participar-hi, perdran el seu dret preferent.

2. Queden exempts de l'obligatorietat de concursar els funcionaris que han accedit al cos de professors d'ensenyament secundari procedents
del cos de mestres a través del procediment d'accés a cossos docents de grup superior i que presten serveis en la mateixa especialitat, amb
caràcter definitiu, en els dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria a centres d'aquesta comunitat autònoma.

D'acord amb la disposició transitòria primera de la LOE, aquests professors són confirmats en la mateixa destinació que ocupaven, una
vegada que, aprovat l'expedient dels procediments selectius, són nomenats funcionaris de carrera tots els aspirants que hi van ser seleccionats.

Les opcions a les quals fa referència aquest apartat han de ser manifestades amb caràcter obligatori per mitjà d'un escrit adreçat a la Direcció
General de Personal Docent en el termini de presentació de sol·licituds establert en la base dissetena d'aquest annex.

3. En cap cas no s'han d'adjudicar forçosament als funcionaris del cos de mestres les places següents:

les de caràcter singular itinerant.
les dels centres d'educació permanent d'adults.
les de caràcter singular d'atenció a la diversitat.
les dels dos primers cursos de l'educació secundaria obligatòria.
les dels centres d'educació infantil de primer cicle (0-3 anys).
les de pedagogia terapèutica en aules UEECO.
les dels centres d'especial dificultat que s'enumeren en l'apartat M de l'annex 11.
les dels centres que s'enumeren en l'apartat O de l'annex 11.
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Als funcionaris dels altres cossos tampoc no se'ls han d'adjudicar amb caràcter forçós les places següents:

les de caràcter singular itinerant.
les dels centres d'educació permanent d'adults que apareixen en l'apartat F de l'annex 11.
les de les unitats de formació professional especial que s'esmenten en l'apartat C de l'annex 11.
les de professors de suport als departaments d'orientació.
les dels centres d'especial dificultat que s'enumeren en l'apartat M de l'annex 11.
les dels centres que s'enumeren en l'apartat O de l'annex 11.

4. En tot cas, els participants hauran d'acreditar que no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual, en els mateixos termes indicats en l'apartat 7 de la base onzena.

Tretzena
Drets preferents

Els funcionaris docents que s'acullen al dret preferent ho han de fer constar en les seves sol·licituds i hi han d'indicar la causa en què
fonamenten la petició.

A l'efecte de sol·licitar places, els participants només poden al·legar els drets preferents següents:

1. Dret preferent a centre

1.1. Si reuneixen les condicions establertes i hi ha vacants en el cos docent al qual opten, tenen dret preferent a obtenir destinació definitiva al
mateix centre en el qual han tingut destinació definitiva, seguint l'ordre de prelació en què apareixen, els professors que es troben en algun
dels supòsits que s'indiquen a continuació:

a) Quan s'ha suprimit la plaça o el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu a un centre, fins que no obtenguin una altra destinació
definitiva, sempre que compleixin els requisits exigits per exercir les funcions de la destinació en qüestió.

En el cas dels catedràtics i professors d'ensenyament secundari, dels professors tècnics de formació professional, dels catedràtics i
professors de música i arts escèniques, dels catedràtics i professors d'arts plàstiques i disseny, dels mestres de taller d'arts plàstiques i
disseny, i dels catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, als efectes d'aquesta convocatòria només tenen caràcter de places
expressament suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que aquesta supressió no hagi donat lloc a la creació
d'un altre centre, i les corresponents a la supressió d'ensenyaments extingits al centre que no hagin estat substituïts per altres
d'equivalents o anàlegs.

b) Quan s'ha modificat la plaça o el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu a un centre, fins que no obtenguin una altra destinació
definitiva, sempre que compleixin els requisits exigits per exercir les funcions de la destinació en qüestió.

c) Quan han estat desplaçats del seu centre per insuficiència total d'horari, en les mateixes condicions que els titulars dels llocs
suprimits.

A l'únic efecte d'acollir-se a aquesta preferència i a la valoració dels serveis prestats que s'estableix en el barem de l'annex 2A
d'aquesta Resolució, es consideren desplaçats de la seva plaça per manca d'horari els docents que durant tres cursos acadèmics
consecutius, inclòs aquest curs, han impartit tot l'horari a un centre diferent d'aquell al qual tenen la destinació definitiva o en àrees,
matèries, assignatures o mòduls no atribuïts a la seva especialitat. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar per mitjà d'un certificat
expedit per la direcció del centre, amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa, en què s'ha de fer constar també la manca
d'horari al seu centre o que s'ha vist obligat a impartir altres matèries. En aquest cas s'ha d'indicar el curs o els cursos i les
especialitats impartides a cada un.

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 en virtut dels procediments convocats a aquest efecte
a l'empara del Reial decret 850/1993, de 4 de juny, del Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, i del Reial decret 276/2007, de 23 de
febrer, per obtenir un lloc de la nova especialitat adquirida en el centre on tenien destinació definitiva. Una vegada obtingut el nou
lloc només es pot exercir aquest dret si s'adquireix una nova especialitat.

1.2. Si dos o més funcionaris de carrera en els quals es donen les circumstàncies assenyalades en els apartats anteriors concorren a una
mateixa plaça, s'ha d'adjudicar a qui hagi obtingut més puntuació en l'aplicació del barem de mèrits recollit en l'annex 2A d'aquesta
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convocatòria. Si es produeixen empats en les puntuacions, s'ha de tenir en compte en primer lloc, com a criteri de desempat, quin funcionari
ha prestat serveis efectius al centre com a funcionari de carrera durant més temps i, si cal, els altres criteris prevists dins el mateix ordre de
prelació.

En el cas de funcionaris que han estat destinats a un centre com a conseqüència d'un desglossament, un desdoblament, una fusió o de la
transformació total o parcial del centre, l'antiguitat es compta referida al centre d'origen. En el cas dels docents la destinació anterior dels
quals ha estat suprimida, l'antiguitat es compta de la mateixa manera. En el cas de docents afectats per supressions successives, els serveis
prestats s'acumulen amb caràcter definitiu als centres on, successivament, les seves destinacions han estat suprimides.

1.3. Els funcionaris docents que volen exercir el dret preferent a centre han d'especificar el centre en el qual s'exerceix aquest dret, i indicar,
per ordre de preferència, els codis de les especialitats a les quals opten. Els funcionaris del cos de mestres han d'indicar obligatòriament, per
ordre de preferència, totes les especialitats de les quals són titulars, per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els
procediments establerts en el Reial decret 1594/2011. Opcionalment, poden exercir aquest dret per a les places que tenen la condició
d'itinerant, per a les places d'atenció a la diversitat, per a les places de pedagogia terapèutica en aules UEECO i per a places de les
especialitats corresponents als dos primers cursos d'ESO, si estan adscrits amb caràcter definitiu a aquestes places, o per a places de centres
d'educació de persones adultes.

1.4. A continuació poden exercir voluntàriament dret preferent a localitat o àmbit territorial en les condicions establertes en l'apartat 2
d'aquesta base.

1.5. També poden incloure, a continuació, altres peticions corresponents a places a les quals poden optar per raó de les especialitats de les
quals són titulars o per a les quals estan habilitats, si volen concursar fora del dret o drets preferents.

2. Dret preferent a localitat o àmbit territorial

2.1. Si reuneixen les condicions establertes i hi ha vacants, tenen dret preferent a obtenir destinació definitiva a centres de la mateixa localitat
on està situat el centre on han perdut la plaça docent, seguint l'ordre de prelació en què apareixen, els funcionaris de carrera que es troben en
algun dels supòsits que s'indiquen a continuació:

2.1.1. Quan s'ha suprimit o modificat la plaça o lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, fins que no obtenguin una altra
destinació definitiva a un centre, tenen dret preferent a obtenir una plaça a un altre centre de la mateixa localitat on estava situat el
centre on se'ls va suprimir la plaça que ocupaven.

2.1.2. Quan han estat desplaçats dels seus centres per insuficiència total d'horari, en les mateixes condicions que els titulars dels llocs
suprimits.

2.1.3. Quan han passat a ocupar un altre lloc a l'Administració pública, amb pèrdua de la plaça docent que ocupaven amb caràcter
definitiu, si han mantingut la seva situació de servei actiu en el seu cos docent i sempre que hagin cessat en el darrer lloc.

2.1.4. 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 prevista en l'article 89.4 del RDLeg 5/2015, de 30 d'octubre, pel transcurs del període de temps que
determini la normativa aplicable.

2.1.5. Quan s'han reincorporat a la docència a Espanya, de conformitat amb els articles 10.6 i 14.4 del Reial decret 1138/2002, de 31
d'octubre, pel qual es regula l'Administració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports a l'exterior, una vegada finalitzada
l'adscripció a les places a l'exterior, o per alguna altra de les causes legalment establertes. Si volen exercir aquest dret, els interessats
han de participar en el concurs de trasllats convocat el curs anterior a aquell en què s'han d'incorporar a la docència i han de
participar en cada concurs de trasllats que es convoqui fins a assolir una destinació definitiva. Si l'Administració no els adjudica una
destinació definitiva, perquè no n'hi ha cap de vacant, queden en situació d'expectativa de destinació a la localitat on han exercit
aquest dret preferent.

2.1.6. 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.

2.1.7. Quan, després d'haver estat declarats jubilats per incapacitat permanent, han estat rehabilitats per al servei actiu.

2.2. Els funcionaris que gaudeixen d'aquest dret han d'exercir-lo, necessàriament, a la localitat on varen tenir la darrera destinació definitiva
en el cos i, opcionalment, també poden exercir-lo a altra o altres localitats de la zona.

Els funcionaris docents que volen exercir el dret preferent de triar localitat o àmbit territorial han d'especificar el codi de la localitat i,
opcionalment, el de la zona on volen exercir-lo si es produeix una vacant, i han d'indicar, per ordre de preferència, els codis de les
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especialitats a les quals opten en exercici d'aquest dret.

Els funcionaris dels cossos de catedràtics i professors d'ensenyament secundari, els professors tècnics de formació professional, els
catedràtics i professors de música i arts escèniques, els catedràtics i professors d'arts plàstiques i disseny, els mestres de taller d'arts plàstiques
i disseny, i els catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes han de sol·licitar totes les places a què poden optar, segons les especialitats
en les quals participen en el concurs, a excepció de les excloses d'assignació forçosa d'acord amb el que estableix l'apartat 3 de la base
dotzena, que poden demanar amb caràcter voluntari.

2.3. Els funcionaris del cos de mestres han d'indicar obligatòriament, per ordre de preferència, totes les especialitats de les quals són titulars,
per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011. Si no les
indiquen totes, l'Administració adjudicarà lliurement reserva de plaça per a alguna de les especialitats no indicades, a excepció de les
excloses d'assignació forçosa d'acord amb l'apartat 3 de la base dotzena. Opcionalment, poden exercir aquest dret per a les places que tenen la
condició d'itinerant, per a les places d'atenció a la diversitat, per a les places de pedagogia terapèutica en aules UEECO, i per a places de les
especialitats corresponents als dos primers cursos d'ESO, si estan adscrits amb caràcter definitiu a aquestes places, o per a places de centres
d'educació de persones adultes.

2.4. Una vegada obtinguda la reserva de localitat i d'especialitat, com a conseqüència de l'exercici del dret preferent, els funcionaris docents
obtenen la destinació al centre concret segons la puntuació obtinguda d'acord amb el barem, en concurrència amb els altres participants en el
concurs de trasllats.

2.5. Per obtenir la destinació a un centre concret, els participants han d'especificar en l'apartat de peticions voluntàries de la sol·licitud, en
primer lloc i segons les seves preferències, la relació de tots els centres de la localitat a la qual tenen dret preferent i, si correspon, tots els
centres de les localitats on vulguin anar de la zona, juntament amb el codi d'especialitat DPL. Si només sol·liciten la localitat, poden ser
destinats a qualsevol centre d'aquesta localitat que tengui places vacants. Si, altrament, sol·liciten centres concrets, aquests s'han d'agrupar per
blocs homogenis de localitats, tenint en compte que no es pot consignar més d'un bloc a la mateixa localitat. Si els participants no sol·liciten
tots els centres de la localitat que els dona el dret i tots els centres de la localitat o localitats que opcionalment demanin, si hi ha vacants en
alguna d'aquestes localitats, l'Administració els en destinarà una lliurement. S'ha de procedir de la mateixa manera en el cas dels funcionaris
del cos de mestres que, d'acord amb les seves preferències, hagin obtingut reserva de plaça en una especialitat que té la condició d'itinerant, o
bé en una especialitat dels dos primers cursos de l'ESO, d'atenció a la diversitat, de pedagogia terapèutica en aules UEECO, de centres
d'educació de persones adultes, per a la qual cosa han d'haver indicat, si és el cas, tots els centres que tenen places amb aquestes
característiques. En cap cas es pot exercir aquest dret preferent per a les places dels centres d'educació infantil de primer cicle (0-3 anys), ni
per les places dels centres d'especial dificultat, ni per les places que es relacionen en l'apartat O de l'annex 11.

També hi poden incloure, a continuació, altres peticions corresponents a places a les quals poden optar per raó de les especialitats de les quals
són titulars o per a les quals estan habilitats, si volen concursar-hi fora del dret preferent.

2.6. Si dos o més funcionaris de carrera en els quals es donen les circumstàncies assenyalades en els apartats anteriors concorren a una
mateixa plaça, aquesta s'ha d'adjudicar a qui hagi obtingut més puntuació en l'aplicació del barem de mèrits recollit en l'annex 2A d'aquesta
convocatòria. Si es produeixen empats en les puntuacions, es resolen tenint en compte qui ha obtingut la puntuació més alta successivament
en cada un dels apartats del barem segons l'ordre en què hi figuren. Si l'empat continua, s'ha de tenir en compte la puntuació obtinguda en els
subapartats, seguint igualment l'ordre en què apareixen en el barem. En ambdós casos, la puntuació que es pren en consideració en cada un
dels apartats no pot excedir la puntuació màxima que el barem estableix per a aquell apartat; en el cas dels subapartats, no pot excedir la que
correspon als apartats en què estan inclosos.

En el cas que, en aplicar aquests criteris, en algun dels subapartats s'arribi a la puntuació màxima atorgada a l'apartat al qual pertany, no s'han
de tenir en compte les puntuacions de la resta de subapartats. En darrer terme, si és necessari, s'ha d'aplicar com a criteri de desempat l'any en
què es va convocar el procediment selectiu d'ingrés al cos i la puntuació amb què varen ser seleccionats.

En el cas de funcionaris que han estat destinats a un centre com a conseqüència d'un desglossament, un desdoblament, una fusió o la
transformació total o parcial del centre, l'antiguitat es compta referida al centre d'origen. En el cas dels docents la destinació anterior dels
quals ha estat suprimida, l'antiguitat es compta de la mateixa manera. En el cas de docents afectats per supressions successives, els serveis
prestats s'acumulen amb caràcter definitiu als centres on, successivament, les seves destinacions han estat suprimides.

2.7. El dret preferent de triar centre previst en l'apartat 1 d'aquesta base implica, quant a l'obtenció de destinació, una prelació respecte als
participants que exerceixin el dret preferent de triar localitat i àmbit territorial.

3. Si l'Administració no adjudica als participants una destinació definitiva, perquè no n'hi ha cap de vacant, aquests queden en situació
d'expectativa de destinació i han de participar en totes les convocatòries que, a aquest efecte, dugui a terme aquesta Administració. En el cas
de no participar-hi, perdran el seu dret preferent.
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Catorzena
Dret de concurrència

1. S'entén per dret de concurrència la possibilitat que diferents funcionaris de carrera d'un mateix cos docent amb destinació definitiva
condicionin la seva participació voluntària en el concurs a l'obtenció de destinació a algun dels centres d'una província determinada.

2. Aquest dret té les particularitats següents:

a. Els participants han d'incloure en les seves peticions centres d'una mateixa província, la mateixa per a cada grup de concurrents.

b. El nombre màxim de participants en cada grup és de quatre i cal que cada participant presenti una sol·licitud per separat.

c. L'adjudicació de la destinació és determinada per l'aplicació del barem de mèrits que s'especifica en l'annex 2A.

d. Aquesta modalitat de participació té com a finalitat que tots els participants d'un mateix grup obtenguin a la vegada destinació a un
o a diversos centres d'una mateixa província. En el cas que algun d'ells no pogués obtenir una plaça, o bé renunciï a la participació en
el concurs, es consideraran desestimades per aquesta via totes les sol·licituds del grup.

Quinzena
Forma de participació

Els participants, sigui quin sigui el contingut de les seves peticions, han de presentar una única sol·licitud per a cadascun dels cossos en què
sol·liciten plaça, encara que sol·licitin places de més d'una especialitat.

La sol·licitud de participació es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte, que es troba
en la pàgina web http://dgpdocen.caib.es.

Per poder iniciar la sol·licitud es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant un dels següents sistemes:

Sistema d'identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve.
DNI electrònic.
Certificat digital.

Quan el participant ha accedit al tràmit, l'aplicació informàtica li mostrarà el full de barem amb els mèrits que consten a la Direcció General
de Personal Docent i la puntuació corresponent per aplicació del barem de mèrits previst en l'annex 2A d'aquesta resolució.

Els participants que estiguin d'acord amb la puntuació atorgada ho han d'indicar i realitzar l'enviament telemàtic.

Els participants que no estiguin d'acord amb la puntuació atorgada ho han d'indicar, manifestar els mèrits amb la puntuació dels quals no
estan d'acord, adjuntar una còpia dels documents indicats en l'annex 2A per acreditar-los, i realitzar l'enviament telemàtic.

Per a la presentació telemàtica, els documents justificatius s'han de digitalitzar mitjançant escaneig i conversió en format PDF.

El participant ha de declarar en la seva sol·licitud de participació que reuneix els requisits exigits per a participar en el present concurs i que
els documents aportats són verídics. En cas de falsedat en les dades i/o en la documentació aportada, pot ser exclòs de la seva participació en
aquest procediment, amb independència de les responsabilitats que pertoquin.

L'Administració pot exigir als interessats, en qualsevol moment, que justifiquin els requisits o mèrits sobre els que es plantegin dubtes o
reclamacions.

No es valoraran els mèrits que no apareixen puntuats al full de barem que mostra l'aplicació ni els no justificats correctament.

En tot cas, els participants han d'acreditar que no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual, ni per tràfic d'éssers humans, conforme al que es disposa en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció
jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

Sempre que no existeixi oposició expressa de l'interessat, la Conselleria d'Educació i Formació Professional sol·licitarà al Registre Central de
Delinqüents Sexuals la certificació esmentada en el paràgraf anterior. En aquest cas l'interessat tampoc ha d'oposar-se a la consulta del DNI.

Tots els aspirants que s'oposin a una de les consultes anteriors hauran d'aportar certificació negativa d'aquest Registre.

Els funcionaris amb nacionalitat diferent a l'espanyola, han d'acreditar, a més de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents
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Sexuals, la certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, pel que fa als
delictes esmentats en l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de
Delinqüents Sexuals. Si la certificació no està redactada en una de les llengües oficials d'aquesta comunitat autònoma, s'ha d'acompanyar de
la seva traducció oficial.

Setzena
Presentació de sol·licituds

De conformitat amb el que estableix l'apartat de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de lese) 
administracions públiques, la presentació de la sol·licitud, dels documents justificatius i del certificat negatiu de delictes sexuals, si
procedeix, es realitzarà exclusivament a través del mateix tràmit indicat en la base anterior.

Dissetena
Termini

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és del dia 17 d'octubre al dia 7 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Totes les condicions que s'exigeixen en aquesta convocatòria i els mèrits que al·leguin els participants s'han d'haver completat i reconegut en
la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds, a excepció del que es preveu en l'apartat 1 de la base onzena.

No s'han de tenir en compte els mèrits que, en acabar el termini per presentar les sol·licituds, no constin en el full de barem ni els que no
s'hagin al·legat en les sol·licituds o els que no s'hagin justificat documentalment durant el termini de presentació de les sol·licituds.

Una vegada exhaurit aquest termini, no s'admet cap sol·licitud, cap modificació de les peticions formulades ni cap documentació referida als
mèrits aportats. Tampoc no s'accepta el desistiment a participar en el concurs, llevat del que estableix la base vint-i-unena.

La destinació obtinguda per qualsevol concursant que no s'ha ajustat a les normes de la convocatòria s'ha d'anul·lar d'ofici.

Divuitena
Sol·licitud de places

En les sol·licituds de participació, els concursants hi han d'especificar les places a les quals opten per ordre de preferència, amb indicació dels
codis dels centres i dels tipus de plaça que apareixen en els annexos d'aquesta Resolució.

Cada participant pot incloure en la sol·licitud un màxim de 300 peticions. Aquestes es poden estendre a la totalitat d'especialitats i de centres,
atesa la possibilitat que, prèviament a la resolució definitiva de les convocatòries o en qualsevol moment del procés, es pugui generar la
vacant de la seva preferència, ja que el nombre de vacants es pot incrementar com a conseqüència de les resultes.

No obstant això, a fi de simplificar la formalització de les peticions, els concursants que vulguin sol·licitar tots els centres d'una localitat
basta que anotin els codis corresponents a la localitat i al tipus de plaça, en lloc d'indicar els codis de tots els centres per ordre de preferència.
En aquest cas, s'ha de considerar que sol·liciten tots els centres de la localitat en el mateix ordre de preferència assignat en l'annex 11 de la
convocatòria, i únicament els centres que figuren en aquest annex. No obstant, els centres detallats en els apartats C i F en el cas dels
professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional, els centres detallats en l'apartat J en el cas dels mestres, i
els centres detallats en els apartats M i O, s'han de sol·licitar de forma individual i per ordre de preferència.

Les peticions de les places assenyalades en l'annex 11 poden incloure un centre concret o una localitat concreta. Ambdues modalitats són
compatibles. Si s'indica una localitat concreta, s'ha d'adjudicar el primer centre de la localitat on hi ha la vacant o la resulta, en el mateix ordre
en què s'enumeren en l'annex citat.

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.

Si les places que se sol·liciten tenen caràcter itinerant, els concursants han de fer constar aquesta circumstància marcant amb «SÍ» la casella
corresponent.

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. A aquest efecte, es consideren especialitats distintes les que comporten el caràcter d'itinerant. Per tant, si es vol sol·licitar una
plaça ordinària d'una especialitat a un centre i també es vol sol·licitar una plaça itinerant d'aquesta especialitat al mateix centre, s'ha
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d'emplenar el codi d'aquest centre dues vegades, amb indicació del codi de l'especialitat, i emplenar la casella d'itinerància en l'ordre que es
vulgui. És a dir, que s'ha d'escriure el codi dues vegades i marcar la casella sobre el caràcter itinerant de la plaça en el cas de no itinerant
«NO» i en l'altre cas itinerant «SÍ».

En qualsevol cas, es considera que els concursants sol·liciten exactament la plaça o les places a les quals corresponen els codis indicats en les
seves sol·licituds de participació. Les peticions en què els codis siguin incomplets o inexistents, o bé no es corresponguin amb els tipus de
places que el participant pot sol·licitar han de ser anul·lades. Si, per qualsevol de les circumstàncies anteriors, s'anul·len totes les peticions
d'un concursant, aquest ha de quedar exclòs de l'adjudicació de destinacions, sense perjudici dels supòsits d'assignació de destinació d'ofici
prevists en aquesta convocatòria.

D'acord amb aquestes instruccions, els participants han d'enumerar els llocs que sol·liciten per ordre de preferència i han d'expressar amb tota
claredat i exactitud els conceptes que s'especifiquen en la sol·licitud.

El concursant que ometi o consigni erròniament qualsevol dada de la sol·licitud no pot invocar aquest fet a l'hora de formular possibles
reclamacions. No es considera que, per aquest motiu, els seus interessos i drets hagin estat perjudicats.

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.

Amb la finalitat que les persones que participen en aquesta convocatòria puguin formular les seves sol·licituds, es publica com a annex 11,
amb efectes únicament informatius, la relació de centres existents a les diferents zones educatives d'aquesta comunitat. Així mateix,
s'indiquen els centres que, a més de les places ordinàries, tenen una o més places itinerants.

Dinovena
Òrgan col·legiat de valoració dels mèrits

La Comissió de Valoració és l'encarregada de la valoració dels mèrits prevists en l'annex 2A. Correspon a la directora general de Personal
Docent designar-ne els membres, els quals han de pertànyer a un grup de titulació igual o superior a la que s'exigeix per als llocs convocats.
També hi poden participar assessors o especialistes que, sense formar-ne part, l'assisteixin en les seves funcions.

Les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial d'Educació poden formar part de la Comissió de Valoració. El nombre de
representants d'aquestes organitzacions sindicals ha de ser inferior al de membres designats per l'Administració.

La Direcció General de Personal Docent constitueix una unitat de personal integrada pels funcionaris dels seus serveis i és l'encarregada de
comprovar els requisits dels participants i de valorar els mèrits quan la Comissió de Valoració li ho delegui.

Una vegada rebudes les actes de la Comissió, la Direcció General de Personal Docent ha de publicar a la pàgina web http://dgpdocen.caib.es 
els documents següents:

a. La relació dels participants admesos al concurs, amb la puntuació que els correspon per cada un dels apartats i subapartats del
barem.

b. La relació dels participants que no han estat admesos al concurs, amb indicació de les causes d'exclusió.

La Direcció General de Personal Docent ha de fixar un termini de deu dies hàbils per presentar reclamacions, durant el qual es pot esmenar la
causa o causes d'exclusió per no complir els requisits que preveu l'article 66 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o els requisits que estableix la convocatòria, mitjançant l'aportació dels documents que acrediten que es complien
en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.

La presentació de reclamacions s'ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics, a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte, que es
troba en la pàgina web .http://dgpdocen.caib.es

Els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment abans de finalitzar el termini per presentar les sol·licituds no poden
ser al·legats o acreditats dins el termini per formular reclamacions.

Durant aquest termini, l'Administració ha de rectificar d'ofici els errors materials i de càlcul detectats en les llistes provisionals, sense
perjudici que aquesta potestat pugui ser exercida en qualsevol moment d'ofici o a instància de part, d'acord amb el que disposa l'apartat segon
de l'article 109 de la Llei 39/2015.

Acabat aquest termini, les rectificacions que resultin de les reclamacions estimades s'han de publicar a la pàgina web .http://dgpdocen.caib.es
Contra aquesta publicació no es pot presentar cap reclamació, sinó que cal esperar que la Direcció General de Personal Docent publiqui la
resolució d'adjudicació provisional de destinacions i estableixi el termini de reclamacions corresponent.

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/1

33
/1

12
07

11

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 133
13 d'octubre de 2022

Fascicle 208 - Sec. II. - Pàg. 41566

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

La Comissió de Valoració és l'òrgan competent per resoldre les reclamacions que impugnen les puntuacions de la resolució provisional.

Els membres de la Comissió estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació establertes en els articles 23 i 24 de la Llei de règim jurídic
del sector públic.

Vintena
Adjudicació provisional i empats

Una vegada que s'han rebut les actes de la Comissió de Valoració amb les puntuacions assignades als concursants i s'han aprovat les plantilles
provisionals, s'ha de fer l'adjudicació provisional de les places que els poden correspondre d'acord amb les seves peticions i les puntuacions
que han obtingut, segons el que es disposa en aquesta Resolució.

Sense perjudici del que s'ha regulat respecte als drets preferents enumerats en la base tretzena d'aquesta convocatòria, si es produeixen empats
en el total de les puntuacions, s'han de resoldre tenint en compte qui ha obtingut la puntuació més alta successivament en cada un dels
apartats del barem segons l'ordre en què hi figuren. Si l'empat continua, s'ha de tenir en compte la puntuació obtinguda en els subapartats,
seguint igualment l'ordre en què figuren en el barem.

En ambdós casos, la puntuació que es pren en consideració en cada un dels apartats no pot excedir la puntuació màxima que el barem
estableix per a aquell apartat; en el cas dels subapartats, no pot excedir la que correspon als apartats en què estan inclosos.

En el cas que, en aplicar aquests criteris, en algun dels subapartats s'arribi a la puntuació màxima atorgada a l'apartat al qual pertany, no s'han
de tenir en compte les puntuacions de la resta de subapartats. En darrer terme, si és necessari, s'ha d'aplicar com a criteri de desempat l'any en
què es va convocar el procediment selectiu d'ingrés al cos i la puntuació amb què varen ser seleccionats.

Vint-i-unena
Reclamacions i desistiments

L'adjudicació provisional de les destinacions a les quals fa referència la base anterior s'ha de fer pública a la pàgina web de la Direcció
General de Personal Docent. Els concursants hi poden presentar reclamacions en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la data
en què s'hagi publicat en els mateixos termes que els establerts en la base dinovena.

Així mateix, durant aquest termini, les persones que hagin concursat amb caràcter voluntari poden desistir de participar en el concurs. El
desistiment s'entén que afecta totes les peticions formulades en la sol·licitud de participació. A aquest efecte, es fa constar que el fet de no
obtenir destinació en la resolució provisional no comporta que no se'n pugui obtenir en la resolució definitiva.

Les reclamacions i els desistiments s'han de presentar exclusivament per mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte,
que es troba a la pàgina web .http://dgpdocen.caib.es

Vint-i-dosena
Resolució definitiva

Una vegada resoltes les reclamacions i els desistiments a què es refereix la base anterior, la directora general de Personal Docent ha de dictar
la resolució per la qual s'aproven les adjudicacions definitives d'aquest concurs de trasllats, i ha d'ordenar la seva publicació en el BOIB.

Les places adjudicades en la resolució definitiva són irrenunciables, i els participants s'han d'incorporar a les places obtingudes.

No obstant això, quan, d'acord amb el que estableix la base quinzena d'aquesta resolució, es participi simultàniament per diferents cossos
docents i s'obtingui destinació en més d'un, s'haurà d'optar per un d'ells en el termini de deu dies hàbils següents a la publicació de la
resolució definitiva, mitjançant escrit a l'Administració educativa a la qual pertany la plaça a la que el concursant no s'incorporarà. Si no es fa
aquesta opció, s'haurà de prendre possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s'ha participat en situació de servei actiu.
Les places a les quals no s'opti tindran la consideració de vacants desertes i es cobriran reglamentàriament en la forma que determini aquesta
Administració educativa.

Els recursos contra les resolucions definitives dels concursos de trasllats, amb independència de l'administració educativa per mitjà de la qual
han participat, s'han d'adreçar i ser resolts per l'Administració educativa a la qual pertany la plaça objecte del recurs, que pot sol·licitar la
informació que es consideri necessària a l'Administració educativa de procedència del recurrent.

Per poder participar en la convocatòria de comissions de serveis per al curs 2023-2024, llevat dels casos que la comissió de valoració que es
creï per a aquesta convocatòria pugui considerar excepcionals, serà requisit haver sol·licitat una plaça en aquest concurs de trasllats per a la
localitat o les localitats on se sol·liciti la comissió de serveis i no haver-hi desistit.
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Encara que els participants concursin a places de diferents especialitats o a places convocades per diferents administracions educatives,
només poden obtenir una única destinació.

Els funcionaris procedents d'altres administracions educatives que, mitjançant els concursos de trasllats d'àmbit estatal, obtenen destinació
definitiva a un àmbit de gestió diferent al del seu lloc d'origen, han de percebre les seves retribucions d'acord amb les normes retributives
corresponents a l'àmbit en el qual han obtingut destinació.

Vint-i-tresena

Els professors excedents dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional de les Illes Balears que reingressin al servei actiu
com a resultat d'aquest concurs han de presentar davant la Direcció General de Personal Docent una declaració jurada o promesa de no haver
estat separats, en virtut d'un expedient disciplinari, de cap cos o escala de l'Administració de l'Estat, de les comunitats autònomes o de
l'Administració local, i de no trobar-se inhabilitats per exercir funcions públiques.

Els funcionaris que no justifiquin els requisits exigits per al reingrés no poden prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs, de
manera que aquesta plaça queda vacant i serà proveïda en el proper concurs que es convoqui.

Els funcionaris que participin en aquesta convocatòria i que sol·licitin i obtenguin una excedència o cessin en el servei actiu per qualsevol
altra causa abans de la data de presa de possessió, s'han de considerar excedents de la plaça que els ha pogut correspondre, la qual queda
vacant per ser proveïda en propers concursos.

Els funcionaris que obtenguin una plaça en aquesta convocatòria i que durant el procés de tramitació hagin permutat les destinacions han
d'exercir obligatòriament la docència en el lloc de feina adjudicat i s'ha d'anul·lar la permuta concedida.

Vint-i-quatrena
Presa de possessió

D'acord amb aquestes bases, la presa de possessió de les noves destinacions obtingudes serà l'1 de setembre de 2023. No obstant això, els
funcionaris que han obtingut una nova destinació en el concurs han de dur a terme les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on
estaven adscrits el curs anterior. La incorporació efectiva al nou centre s'ha de fer una vegada finalitzades aquestes tasques i, en qualsevol
cas, abans de dia 6 de setembre de 2023.

Vint-i-cinquena
Informació sobre protecció de dades

D'acord amb el que es disposa en l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els funcionaris de carrera i en pràctiques han de consentir expressament el
tractament de les seves dades personals, per la qual cosa s'informa dels següents aspectes:

a) Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar les dades dels funcionaris docents de carrera i en pràctiques que participen en el
concurs de trasllats d'acord amb l'article 6.1.  i 6.1.  del Reglament general de protecció de dades i el Reial decret 1364/2010, deb) c)
29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

b) Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent, amb domicili al carrer del Ter, 16, CP 07009 Palma.

c) Destinataris de les dades personals: aquestes dades seran cedides al Ministeri d'Educació i Formació Professional per al seu
tractament informàtic i adjudicació de les destinacions i al per a la seva publicació.Butlletí Oficial de les Illes Balears 

d) Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat del
procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica
3/2018 i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e) Existència de decisions automatitzades: el tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de
forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

f) Transferències de dades a tercers països: no es preveuen cessions de dades a tercers països.

g) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés,
de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de
retirar el consentiment, si s'escau, en el termes que estableix la Llei orgànica 3/2018) davant el responsable del tractament esmentat
amb anterioritat mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la
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seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ( . ). També es pot presentar un escrit a la Direcció Generalwww caib.es
de Personal Docent per una d'aquestes vies:

a. Per correu ordinari, al domicili del c. del Ter, 16, 1r pis, CP 07009 Palma.
b. Per correu electrònic, a les adreces , des del correu que secundaria@dgpdocen.caib.es o primaria@dgpdocen.caib.es
proporciona la Conselleria d'Educació i Formació Professional.
c. Presentant una sol·licitud a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a les delegacions
territorials de la Conselleria a Menorca o a Eivissa i Formentera, o bé a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, es pot presentar la
«Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

h) Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica
de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.
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C. del Ter, 16, 1r 
Polígon de Son Fuster 
07009 Palma  
Tel. 971 17 78 00 
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ANNEX 2A 
Barem de prioritats en l’adjudicació de destinacions mitjançant el concurs de 
trasllats d’àmbit estatal als cossos de personal funcionari docent que 
imparteixen docència 
 
Mèrits Punts 
 
1. Antiguitat 
 
(Vegeu la disposició complementària segona.) 
 
1.1. Antiguitat en el 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. 
Als efectes d’aquest subapartat únicament seran computables els serveis prestats 
com a personal funcionari de carrera en el cos o cossos al qual correspongui la 
vacant. 
 
Pel primer i segon any: 
La fracció d’any es computa a raó de 0,1666 punts per cada mes complet. 

2,0000 

Pel tercer any: 
La fracció d’any es computa a raó de 0,3333 punts per cada mes complet. 

4,0000 

Pel quart i següents: 
La fracció d’any es computa a raó de 0,5000 punts per cada mes complet. 

6,0000 

 
Documents justificatius: Full de serveis expedit per l’Administració educativa 
competent o títol administratiu o credencial amb diligència de les distintes preses 
de possessió o cessaments que hagin tingut des del seu nomenament com a 
funcionària o funcionari de carrera o, si n’és el cas, dels corresponents documents 
d’inscripció en els registres de personal. 
L’Administració justifica d’ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que 
figuren en el barem de  la sol·licitud de participació. 
 
Per a la valoració del subapartat 1.1.1 es tenen en compte les situacions següents: 
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— Es considera que el centre des del qual es participa en el concurs és aquell a la 
plantilla del qual pertany l’aspirant amb destinació definitiva, o al qual està 
adscrit, sempre que aquesta situació impliqui pèrdua de la seva destinació 
docent. Només es computen per aquest subapartat els serveis prestats com a 
personal funcionari de carrera en el cos al qual correspon la vacant. 

— En els supòsits de personal funcionari docent en adscripció temporal a 
centres públics espanyols a l’estranger, o en els supòsits anàlegs, la puntuació 
d’aquest subapartat ve donada pel temps de permanència ininterrompuda en 
dita adscripció. Aquest mateix criteri se segueix amb els qui van ser nomenats 
per a llocs o altres serveis d’investigació i suport a la docència de 
l’Administració educativa sempre que el nomenament hagi suposat la pèrdua 
de la seva destinació docent. 
Quan se cessa en l’adscripció i s’incorpora com a provisional a la seva 
Administració educativa d’origen, s’entén com a centre del qual participa la 
destinació servida en adscripció, al qual s’acumulen, en el seu cas, els serveis 
prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol centre. 

— Quan es participa des de la situació de provisionalitat per haver-se suprimit la 
plaça o el lloc que es venia desenvolupant amb caràcter definitiu, per haver 
perdut la seva destinació en compliment de sentència o resolució de recurs, o 
per provenir de la situació d’excedència forçosa, es considera com a centre 
des del qual es participa el darrer servit amb caràcter definitiu, al que se li 
acumulen, en el seu cas, els prestats provisionalment, amb posterioritat, en 
qualsevol centre. Així mateix, els participants que es troben en aquesta 
situació tenen dret a que se’ls acumulin al centre de procedència els serveis 
prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior a l’últim 
servit amb caràcter definitiu. Si escau, aquesta acumulació s’estén als serveis 
prestats amb caràcter definitiu en els centres que, successivament varen ser 
suprimits. 
En el supòsit que no s’ha exercit a una altra destinació definitiva distinta de la 
suprimida, es té dret a acumular al centre de procedència els serveis prestats 
amb caràcter provisional abans de obtenir-la  d’aquest, en aquest cas la 
puntuació a atorgar s’ajusta al disposat en l’apartat 1.1.2 del barem. 

— El que es disposa en els dos paràgrafs anteriors és igualment d’aplicació als 
qui participen en el concurs per haver perdut la seva destinació en 
compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat de 
destinació. 

— En els supòsits de primera destinació definitiva obtinguda després de la 
supressió de la plaça o lloc que estava desenvolupant anteriorment amb 
caràcter definitiu, s’entenen, com a serveis prestats en el centre des del qual 
es concursa, aquells serveis que s’han acreditat al centre on se’ls va suprimir 
la plaça i, si s’escau, els prestats en règim de provisionalitat amb posterioritat 
a aquesta supressió. Aquest mateix criteri s’aplica als qui han obtingut la 
primera destinació després d’haver perdut l’anterior per compliment de 
sentència, resolució de recurs, o per provenir de la situació d’excedència ht
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forçosa. 
 
1.1.2. Per cada any com a personal funcionari de carrera en situació de 
provisionalitat sempre que es participi des d’aquesta situació: 

2,0000 

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes 
complet. 

 

 
Quan es tracti de personal funcionari de carrera que participa per primera vegada 
amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació obtinguda per concurs, a 
la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l’obtinguda per aquest 
subapartat. Una vegada obtinguda la nova destinació no es podrà acumular 
aquesta puntuació. 
 
Documents justificatius: Full de serveis expedit per l’Administració educativa 
competent o títol administratiu o credencial amb diligència de les distintes preses 
de possessió i cessaments que ha tingut des del seu nomenament com a 
funcionària o funcionari de carrera o, si n’és el cas, dels corresponents documents 
d’inscripció en els registres de personal. 
L’Administració justifica d’ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que 
figuren en el barem de la sol·licitud de participació. 
 
1.1.3. Per cada any com a funcionari de carrera en plaça, lloc o centre que 
té la qualificació d’especial dificultat: 

2,0000 

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes 
complet. 

 

 
Aquesta puntuació se suma a la puntuació obtinguda pels subapartats 1.1.1 o 
1.1.2. 
No obstant, no es computa a aquests efectes el temps que s’ha romàs fora del 
centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicències per 
estudis o en supòsits anàlegs que suposin que no hi ha acompliment efectiu del 
lloc de feina. 
 
Documents justificatius (un dels dos):  
 
— Full de serveis expedit per l’Administració educativa competent, acompanyat 

d’una certificació expedida per aquesta, acreditativa que la plaça, el lloc o el 
centre, té aquesta qualificació.  

— Certificació de l’Administració educativa competent en la qual consta la data 
de començament i finalització de la prestació efectiva dels serveis prestats a 
dita plaça, lloc o centre, especificant que tenen la qualificació d’especial 
dificultat. 

L’Administració justifica d’ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que 
figuren en el barem de la sol·licitud de participació. ht
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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 pràctiques o interí en el cos o 
cossos al qual correspon la vacant: 

2,0000 

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes 
complet. 

 

 
Documents justificatius: Full de serveis expedit per l’Administració educativa 
competent o títol administratiu o credencial amb diligència de les distintes preses 
de possessió i cessaments que ha tingut des del seu nomenament com a 
funcionària o funcionari de carrera, en pràctiques o interí o, si n’és el cas, dels 
corresponents documents d’inscripció en els registres de personal. 
L’Administració justifica d’ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que 
figuren en el barem de la sol·licitud de participació. 
 
1.2.2. Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de 
carrera, en pràctiques o interí en altres cossos docents als quals es 
refereix la LOE del mateix o superior subgrup: 

1,5000 

La fracció d’any es computarà a raó de 0,1250 punts per cada mes 
complet. 

 

 
Documents justificatius: Full de serveis expedit per l’Administració educativa 
competent o títol administratiu o credencial amb diligència de les distintes preses 
de possessió i cessaments que ha tingut des del seu nomenament com a 
funcionària o funcionari de carrera, en pràctiques o interí o, si n’és el cas, dels 
corresponents documents d’inscripció en els registres de personal. 
L’Administració justifica d’ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que 
figuren en el barem de la sol·licitud de participació. 
 
1.2.3. Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de 
carrera, en pràctiques o interí en altres cossos docents als quals es 
refereix la LOE de subgrup inferior: 

0,7500 

La fracció d’any es computarà a raó de 0,0625 punts per cada mes 
complet. 
 

 

Documents justificatius: Full de serveis expedit per l’Administració educativa 
competent o títol administratiu o credencial amb diligència de les distintes preses 
de possessió i cessaments que ha tingut des del seu nomenament com a 
funcionària o funcionari de carrera, en pràctiques o interí o, si n’és el cas, dels 
corresponents documents d’inscripció en els registres de personal. 
L’Administració justifica d’ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que 
figuren en el barem de la sol·licitud de participació. ht
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En els supòsits contemplats en el subapartat 1.1, al personal funcionari de carrera 
dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes i 
d’arts plàstiques i disseny, a efectes d’antiguitat en el centre, se li valoren els 
serveis prestats com a personal funcionari de carrera dels corresponents cossos 
de professors, així com els prestats com a personal funcionari de carrera dels 
antics cossos de catedràtics de batxillerat, d’escoles oficials d’idiomes i de 
professors de terme d’arts plàstiques i d’oficis artístics. 
En els supòsits contemplats en el subapartat 1.2, al personal funcionari de carrera 
dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes i 
d’arts plàstiques i disseny, a efectes d’antiguitat en el cos, se li valoren els serveis 
prestats com a personal funcionari dels corresponents cossos de professors, així 
com els prestats com a personal funcionari de carrera dels antics cossos de 
catedràtics de batxillerat, d’escoles oficials d’idiomes i de professors de terme 
d’arts plàstiques i d’oficis artístics. 
 
Els serveis al·ludits en els subapartats 1.2.2 i 1.2.3 no són tinguts en compte quan 
han estat simultanis entre si o amb els serveis dels subapartats 1.1.1 o 1.1.2. 
 
Al efectes dels subapartats 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3, són computats els 
serveis que s’han prestat en situació de serveis especials, expressament declarats 
com a tals en els apartats prevists en l’article 87 del RDLeg 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, com les situacions de la mateixa naturalesa establertes per disposicions 
anteriors a la llei esmentada. Tanmateix es computa, a aquests efectes, el temps 
d’excedència per cura de familiars declarada d’acord amb l’article 89.4 del RDLeg 
5/2015, de 30 d’octubre, que no pot excedir de tres anys. 
 
2. Pertinença als cossos de catedràtics 
 
Per ser personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics 
d’ensenyament secundari, de música i arts escèniques, d’escoles oficials 
d’idiomes o d’arts plàstiques i disseny: 

5,0000 

 
Documents justificatius: Full de serveis expedit per l’Administració educativa 
competent en el qual consti la pertinença al cos de catedràtics o fotocòpia del títol 
administratiu o credencial o, si n’és el cas, el Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial 
en el qual consta el seu nomenament. 
L’Administració justifica d’ofici aquesta condició si figura en el barem de la 
sol·licitud de participació. 
 
3. Mèrits acadèmics (MÀXIM 10 punts) 
 
Al efectes de la seva valoració per aquest apartat, únicament es tindran en ht
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compte els títols oficials amb validesa a l’Estat espanyol.  
 
(Veure disposició complementària tercera) 
 
3.1. Doctorats, postgraus i premis extraordinaris: 
 
3.1.1. Per posseir el títol de doctor: 5,0000 
 
Documents justificatius: Fotocòpia del títol que es posseeix o certificació de 
l’abonament dels drets d’expedició del títol o certificat supletori de la titulació, 
expedit  d’acord amb el previst, en el seu cas, en l’Ordre de 8 de juliol de 1988 
(BOE núm. 167, de 13 de juliol) per a l’aplicació dels Reials decrets 185/1985, de 23 
de gener, i 1496/1987, de 6 de novembre, en matèria d’expedició de títols oficials, 
o en l’Ordre ECI/2514/2007, de 13 d’agost (BOE núm. 200, de 21 d’agost), sobre 
expedició de títols universitaris oficials de màster i doctor, o en el Reial decret 
1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials (BOE núm. 
190, de 6 d’agost). L’Administració justifica d’ofici el títol que figura en la sol·licitud 
de participació. 
 
3.1.2. Pel títol universitari oficial de màster diferent del requerit per a 
l’ingrés a la funció pública docent, per a l’obtenció del qual s’han exigit, 
almenys, 60 crèdits: 

3,0000 

 
Documents justificatius: La mateixa documentació justificativa que s’indica per 
justificar els mèrits del subapartat 3.1.1.  
L’Administració justifica d’ofici el títol que figura en el barem de la sol·licitud de 
participació. 
 
3.1.3. Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-
diploma acreditatiu d’estudis avançats: 

2,0000 

Aquest mèrit només es valora quan no s’ha al·legat la possessió del títol de 
doctor. 
 
Documents justificatius: fotocòpia del certificat-diploma corresponent. 
L’Administració justifica d’ofici el títol que figura en el barem de la sol·licitud de 
participació. 
 
3.1.4. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la 
llicenciatura o grau, o en el cas de les titulacions atorgades pels 
conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau 
superior: 

1,0000 
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Documents justificatius: fotocòpia de la documentació justificativa 
corresponent. L’Administració justificarà d’ofici aquest fet si figura  en la sol·licitud 
de participació. 
 
3.2. Altres titulacions universitàries: 
 
Les titulacions universitàries de caràcter oficial que no han estat les exigides amb 
caràcter general per a l’ingrés al cos des del qual es participa, es valoraran de la 
forma següent: 
 
3.2.1. Titulacions de grau: 
 
Pel títol universitari oficial de grau o equivalent: 5,0000 
 
Documents justificatius: La mateixa documentació justificativa que s’indica per 
justificar els mèrits del subapartat 3.1.1.  
L’Administració justifica d’ofici el títol que figura en el barem de la sol·licitud de 
participació. 
 
 
3.2.2. Titulacions de primer cicle: 
Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, 
arquitectures tècniques o títols declarats legalment equivalents i pels 
estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o 
enginyeria: 

3,0000 

 
Al personal funcionari docent del subgrup A2, no es valoren per aquest apartat, 
en cap cas, el primer títol o estudis que presenta d’aquesta naturalesa. 
En el cas del personal funcionari docent del subgrup A1, no es valoren per aquest 
apartat, en cap cas, el títol o estudis d’aquesta naturalesa que han estat 
necessaris superar per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o 
arquitecte que presenta. 
No es valoren els primers cicles que han permès l’obtenció d’altres titulacions 
acadèmiques de cicle llarg que s’al·leguen com a mèrit. 
 
Documents justificatius: fotocòpia de tots els títols que es posseeixen, o 
certificat de l’abonament dels drets d’expedició d’acord amb el previst en l’Ordre 
de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13 de juliol). 
Per la valoració dels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, 
arquitectura o enginyeria, s’ha d’aportar certificació acadèmica en la qual consta 
de forma expressa que s’han superat totes les assignatures o crèdits conduents a 
l’obtenció d’aquests títols o cicles. En aquest cas l’Administració no ho justifica 
d’ofici perquè aquest fet no consta al Portal del Personal. 
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3.2.3. Titulacions de segon cicle: 
 
Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, 
arquitectures o títols declarats legalment equivalents: 

3,0000 

 
Al personal funcionari docent del subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, 
en cap cas, el títol o estudis d’aquesta naturalesa que han estat necessaris 
superar (primer cicle, segon cicle, o en el seu cas, ensenyaments 
complementaris), per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o 
arquitecte que presenta. 
Les titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els 
efectes al títol universitari de llicenciat, només es valoren com a segon cicle. 
 
Documents justificatius: fotocòpia de tots els títols que es posseeixen, o 
certificat de l’abonament dels drets d’expedició d’acord amb el previst en l’Ordre 
de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13 de juliol). 
L’Administració justifica d’ofici els títols que figuren en el barem de la sol·licitud de 
participació. 
 
3.3. Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació professional: 
 
Les titulacions d’ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles 
oficials d’idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i 
escoles d’arts, així com les de la formació professional, en cas de no haver estat 
les al·legades com a requisit per a l’ingrés en la funció pública docent o, si escau, 
que no han estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat, es valoren de la 
forma següent: 
 
a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d’Europa: 4,0000 
b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d’Europa: 3,0000 
c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d’Europa: 2,0000 
d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d’Europa: 1,0000 
 
Si escau valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors només es 
considera la de nivell superior que presenta el participant. 
 
e) Per cada títol de tècnic superior d’Arts plàstiques i disseny, tècnic 
esportiu superior o tècnic superior de formació professional o equivalent: 

2,0000 

f) Per cada títol professional de música o dansa: 1,5000 
 
Documents justificatius:  
Per valorar els certificats de les escoles oficials d’idiomes i el títol professional de 
música o dansa: fotocòpia del certificat o títol que es posseeixi o, si s’escau, 
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certificació acreditativa de l’expedició del títol o certificació acreditativa d’haver 
superat els estudis conduents a la seva obtenció.  
 
Per valorar les titulacions de l’apartat e) haurà de presentar una fotocòpia de la 
certificació acadèmica on consti de manera expressa que s’han superat totes les 
assignatures o crèdits conduents a l’obtenció dels títols, i fotocòpia de la 
certificació acadèmica del títol al·legat per a l’ingrés al cos, així com una fotocòpia 
de tots els títols que han estat necessaris per l’obtenció del títol que al·lega per a 
l’ingrés al cos (batxillerat, tècnic superior, etc.). L’Administració no justifica d’ofici 
les titulacions d’aquest apartat.  
 
4. Acompliment de càrrecs directius i altres funcions (MÀXIM 20 punts) 
 
(Vegeu la disposició complementària quarta) 
 
4.1. Per cada any com a director de centres públics docents, en centres de 
professors i recursos, així com a director d’agrupacions de llengua i 
cultura espanyoles: 

4,0000 

La fracció d’any es computa a raó de 0,3333 punts per cada mes 
complet. 
 

 

Documents justificatius: Full de serveis expedit per l’Administració educativa 
competent, en el qual constin les preses de possessió i cessaments en aquests 
càrrecs o fotocòpia del nomenament, amb diligència de possessió i cessament o, 
si escau, certificació en la qual consti que a la data de finalització del període de 
presentació de sol·licituds es continua en el càrrec. 
L’Administració justifica d’ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que 
figuren en el barem de la sol·licitud de participació. 
 
4.2. Per cada any com a vicedirector, subdirector, cap d’estudis, secretari i 
assimilats en centres públics docents: 

2,5000 

La fracció d’any es computa a raó de 0,2083 punts per cada mes 
complet. 
 

 

 
Documents justificatius: La mateixa documentació justificativa que s’indica per 
justificar els mèrits del subapartat 4.1.  
L’Administració justifica d’ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que 
figuren en  el barem de la sol·licitud de participació. 
 
4.3. Altres funcions docents: fins a 5,0000 punts 
 
Per cada any com a coordinador de cicle, cap de seminari, departament o 
divisió de centres públics, assessor de formació permanent o director d’un 

1,0000  
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equip d’orientació educativa i psicopedagògica, per impartició efectiva de 
matèries i àrees en centres públics que participen en el Pla Pilot 
d’Educació Plurilingüe regulat per la Resolució del conseller d’Educació, 
Cultura i Universitats de dia 4 de maig de 2012 (BOIB núm. 68, de 12 de 
maig) i per impartició efectiva de matèries i àrees en centres públics 
autoritzats per implantar seccions europees regulats per l’Ordre de 17 de 
juny de 2009 (BOIB núm. 98, de 7 de juliol) i/o per la Resolució de la 
consellera d’Educació i Cultura de 17 de juny de 2008, així com per 
l’acompliment de la funció tutorial exercida a partir de l’entrada en vigor 
de la LOE: 
La fracció d’any es computa a raó de 0,0833 punts per cada mes 
complet. 
 

 

Documents justificatius: Full de serveis expedit per l’Administració educativa 
competent, en el qual constin les preses de possessió i cessaments en aquests 
càrrecs o fotocòpia del nomenament, amb diligència de possessió i cessament o, 
si escau, certificació en la qual consti que a la data de finalització del període de 
presentació de sol·licituds es continua en el càrrec. 
 
Respecte a la impartició efectiva de matèries, àrees i mòduls no lingüístics en 
centres públics, certificació del secretari del centre amb el vistiplau del director, 
en la qual consti el programa pel qual participa, la matèria, l’àrea o el mòdul 
impartit, el grup i el curs escolar, amb data d’inici i finalització. 
 
L’Administració justifica d’ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que 
figuren en el barem de la sol·licitud de participació. 
 
Pels subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6 només es valora l’exercici com a personal 
funcionari. Si han exercit de manera simultània més d’un d’aquests càrrecs i/o 
funcions no es pot acumular la puntuació i es valora la més beneficiosa per al 
concursant. A aquests efectes, en el cas del personal funcionari de carrera dels 
cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’escoles oficials d’idiomes i 
d’arts plàstiques i disseny, es tenen en compte els serveis prestats en aquests 
càrrecs com a personal funcionari dels corresponents cossos de professors, 
inclosos els prestats com a personal funcionari dels antics cossos de catedràtics 
de batxillerat, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors de terme 
d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics. 
 
5. Formació i perfeccionament (MÀXIM 10 punts) 
 
5.1. Activitats de formació superades: fins a 6,0000 punts 
 
Per activitats superades que tenen per objecte el perfeccionament sobre aspectes 
científics i didàctics de les especialitats del cos al qual pertany l’aspirant, de les ht
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places o els llocs als quals opta, o relacionades amb l’organització escolar o amb 
les tecnologies aplicades a l’educació, organitzades pel Ministeri d’Educació i 
Formació Professional, i les conselleries amb competències en matèria educativa, 
per institucions sense ànim de lucre, sempre que aquestes activitats hagin estat 
homologades o reconegudes per les administracions educatives, així com les 
organitzades per les universitats. 
Es puntuen amb 0,1000 punts per cada 10 hores d’activitats de formació 
acreditades. A aquests efectes se sumen les hores de totes les activitats, i no es 
puntuen la resta del número d’hores inferior a 10. 
Quan les activitats venen expressades en crèdits, s’entén que cada crèdit equival a 
10 hores.  
 
Documents justificatius: Fotocòpia de la certificació expedida per l’entitat 
organitzadora en la qual consti expressament el nombre d’hores de duració de 
l’activitat. A més, en cas de les organitzades per institucions sense ànim de lucre, 
s’ha d’acreditar de manera fefaent el reconeixement o homologació d’aquestes 
activitats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i les conselleries amb 
competències en matèria educativa, o certificat d’inscripció al registre de formació 
de l’Administració educativa.  
 
5.2. Per la impartició de les activitats de formació i 
perfeccionament indicades en el subapartat 5.1: 

fins a 3,0000 punts 

 
Es puntua amb 0,1000 punts per cada 3 hores d’activitat de formació 
acreditades. A aquests efectes se sumen les hores de totes les activitats, no es 
puntua la resta d’hores inferiors a 3. Quan les activitats venen expressades en 
crèdits s’entén que cada crèdit equival a 10 hores. 
 
Documents justificatius: Fotocòpia de la certificació expedida per l’entitat 
organitzadora en la qual consti de manera expressa el nombre d’hores de duració 
de l’activitat. A més, en cas de les organitzades per institucions sense ànim de 
lucre, s’ha d’acreditar de manera fefaent el reconeixement o homologació 
d’aquestes activitats per l’Administració educativa corresponent o certificat 
d’inscripció al registre de formació de l’Administració educativa.  
 
L’Administració justifica d’ofici els cursos impartits i superats que figuren en el 
barem de la sol·licitud de participació. 
 
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 previst en els 
Reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer, i 
276/2007, de 23 de febrer: 
 

1,0000 
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(Als efectes d’aquest subapartat, en el cas dels cossos de catedràtics es valoren les 
especialitats adquirides en el corresponent cos de professors) 
 
Documents justificatius: Fotocòpia de la credencial d’adquisició de la nova 
especialitat expedida per l’Administració educativa corresponent. 
L’Administració justifica d’ofici les especialitats adquirides a través del 
procediment d’adquisició de noves especialitats que consten en el barem de la 
sol·licitud de participació. 
 
6. Altres mèrits (màxim 15 punts) 
 
6.1. Publicacions: fins a 8,0000 punts 
 
Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del 
concurs o directament relacionades amb aspectes generals del currículum o amb 
l’organització escolar. 
 
Aquelles publicacions que, estant obligades a consignar l’ISBN en virtut del que es 
disposa pel Decret 2984/1972, de 2 de novembre, i Reial decret 2063/2008 de 12 
de desembre o, si escau, ISSN o ISMN, no en tenen, no són valorades, així com 
aquelles en les quals l’autor n’és l’editor. 
 
Per a la valoració d’aquestes publicacions s’han de presentar els documents 
justificatius indicats en aquest subapartat amb les exigències que s’indiquen. 
 
Puntuació específica que es pot assignar als mèrits baremables per aquest 
apartat: 
 
a) Llibres en els seus diferents formats (paper o format electrònic): 
 
— Autor fins a 1,0000 punts 
— Coautor fins a 0,5000 punts 
— 3 autors fins a 0,4000 punts 
— 4 autors fins a 0,3000 punts 
— 5 autors fins a 0,2000 punts 
— Més de 5 autors fins a 0,1000 punts 
 
b) Revistes en els seus diferents formats (paper o electrònic): 
 
— Autor fins a 0,2000 punts 
— Coautor fins a 0,1000 punts 
— 3 o més autors fins a 0,0500 punts 
 
Documents justificatius:  ht
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En el cas de llibres, la següent documentació: 
 
— Còpia de la portada i de l’índex de la publicació, així com la còpia de la pàgina 

on apareguin l’ISBN i els autors. La Comissió de Valoració, en cas de dubte, 
podrà requerir l’exemplar original corresponent. 

— Certificació de l’editorial en la qual consti: títol del llibre, autor o autors, ISBN, 
dipòsit legal i data primera edició, el nombre d’exemplars i que la difusió 
d’aquests ha estat en llibreries comercials. 

 
En relació amb els llibres editats per administracions públiques i universitats 
(públiques o privades) que no s’han difós en llibreries comercials, en la certificació 
hi han de constar, a més de les dades anteriors, els centres de difusió (centres 
educatius, centres de professors, institucions culturals, etc.).  
 
En els supòsits en què l’editorial o associació hagin desaparegut, les dades 
requerides en aquesta certificació hauran de justificar-se per qualsevol mitjà 
d’una prova admissible en dret. 
 
En el cas de revistes, la següent documentació: 
 
— Còpia de l’article complet, de la portada i de l’índex de la publicació, així com 

la còpia de la pàgina on apareguin el ISSN o ISMN i els autors. La Comissió de 
Valoració, en cas de dubte, podrà requerir l’exemplar original corresponent. 

— Certificació en la qual consti: el nombre d’exemplars, llocs de distribució i 
venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a la qual 
pertany la revista, títol de la publicació, autor o autors, ISSN o ISMN, dipòsit 
legal i data d’edició. 

 
En relació amb les revistes editades per administracions públiques i universitats 
(públiques o privades) que no s’han difós en establiments comercials, a més de les 
dades anteriors, en la certificació hi han de constar els centres de difusió (centres 
educatius, centres de professors, institucions culturals, etc.).  
 
En el cas de publicacions que només disposen de format electrònic, per poder ser 
valorades, es presentarà un informe en el qual, l’organisme emissor, certificarà 
que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En 
aquest document s’indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, 
l’any i la URL.  
 
 
6.2. Per premis d’àmbit autonòmic, nacional o internacional convocats pel 
Ministeri d’Educació i Formació Professional o per les administracions educatives. 
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Per la participació en projectes d’investigació o innovació en 
l’àmbit de l’educació: 

fins a 2,5000 punts 

 
Documents justificatius: l’acreditació justificativa d’haver obtingut els premis 
corresponents expedida per les entitats convocants o d’haver participat en els 
projectes d’investigació o innovació expedits per l’Administració educativa 
corresponent. 
 
6.3. Mèrits artístics i literaris: fins a 2,5000 punts 
 
— Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d’àmbit autonòmic, 

nacional o internacional. 
— Per composicions o coreografies estrenades com autor o enregistraments 

musicals amb dipòsit legal. 
— Concerts com a director, solista, ballarí, solista en l’orquestra o en 

agrupacions camerístiques (duets, tercets, quartets, ...). 
— Per exposicions individuals o col·lectives. 
 
Documents justificatius:  
 
— En el cas d’exposicions: programes on consti la participació de la persona i 

certificació de l’entitat organitzadora. 
— En el cas de premis: certificació de l’entitat que emet el premi, on consti el 

nom del premiat o premiats, l’àmbit i la categoria del premi. 
— En el cas de les composicions: certificació i document acreditatiu en el qual 

figura qui és l’autor i el dipòsit legal d’aquesta. 
— En el cas dels enregistraments musicals: certificació i document acreditatiu 

en el qual figura qui és l’autor o intèrpret i el dipòsit legal. 
— En el cas dels concerts: programes en què consti la participació de 

l’interessat i certificació de l’entitat organitzadora, en la qual consti la 
realització del concert i la participació com a director, solista o solista amb 
orquestra/grup. 

 
6.4. Per cada any de servei exercit en llocs de l’Administració 
educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a 
l’assignat al cos pel qual participa: 

1,5000 

La fracció d’any es computa a raó de 0,1200 punts per cada mes complet. 
 
Documents justificatius: fotocòpia del nomenament expedit per l’Administració 
educativa competent, amb diligència de possessió i cessament o, si escau, 
certificació que a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es 
continua en el càrrec. 
L’Administració justifica d’ofici els càrrecs que figuren  en el barem de la sol·licitud 
de participació. ht
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6.5. Per cada convocatòria en què s’ha actuat de forma efectiva com 
a membre dels tribunals dels procediments selectius d’ingrés o 
d’accés als cossos docents als quals es refereix la LOE: 

0,5000 

Per aquest subapartat només es valora haver format part dels tribunals a partir 
de l’entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de dia 2 de 
març). 
 
Documents justificatius: certificació expedida per l’òrgan de l’Administració 
educativa convocant que tengui la custòdia de les actes dels tribunals d’aquests 
procediments. L’Administració justifica d’ofici els nomenaments com a membres 
de tribunals en aquesta comunitat que figuren en el barem de la sol·licitud de 
participació. 
 
6.6. Per cada curs de tutorització de les pràctiques del títol 
universitari oficial de màster o, en el seu cas, de la formació 
equivalent regulada per l’ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre 
(BOE de 5 d’octubre), per acreditar la formació pedagògica i 
didàctica exigida per a exercir la docència en determinats 
ensenyaments del sistema educatiu, així com per la tutorització de 
les pràctiques per a l’obtenció dels títols universitaris de grau que ho 
requereixen: 

0,1000 

 
Documents justificatius: certificació expedida per l’Administració educativa 
competent o, si escau, del director del centre públic docent on s’ha realitzat la 
tutorització, amb indicació del curs acadèmic i duració de les pràctiques. 
L’Administració justificarà d’ofici aquesta circumstància si figura en el barem de la 
sol·licitud de participació. 
 
6.7. Pel títol de professor de llengua catalana emès per la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears, o certificat de 
coneixements superiors de català, orals i escrits (nivell D) o certificat 
de nivell C2 de català emès a les Illes Balears per la Junta Avaluadora 
de Català, Direcció General de Política Lingüística, Direcció General 
de Cultura i Joventut, EBAP o Institut d’Estudis Baleàrics, o certificat 
de Llengua III del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural 
emès per l’ICE: 

2,0000 

 
Aquest apartat només es valora per a les peticions de llocs de feina depenents 
d’aquesta Administració educativa. 
 
No es valoren per aquest apartat les titulacions al·legades com a requisit per a 
l’ingrés en la funció pública docent ni les titulacions d’ensenyaments de règim ht
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especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes de català i valencià, ja que 
aquestes titulacions es puntuen per l’apartat 3.3. 
 
Documents justificatius: fotocòpia del títol o certificat. L’Administració justifica 
d’ofici les titulacions que figuren en el barem de la sol·licitud de participació. 
 
Disposicions complementàries 
 
Primera 
Els mèrits al·legats per les persones participants s’han d’haver complit o 
reconegut en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 
Únicament es valoren, per tant, els mèrits que es posseeixen abans de la 
finalització d’aquest termini. 
 
En el cas que un mateix document justificatiu es pugui valorar en més d’un 
apartat d’aquest annex, només es valorarà a l’apartat que suposi una puntuació 
més beneficiosa per a l’interessat. 
 
Segona 
Antiguitat 
 
És procedent assignar puntuació pel subapartat 1.1.3 als participants en el 
concurs que es trobin en les següents situacions:  
 
— Els participants en el concurs d’acord amb el subapartat 1.1.1 amb destinació 

definitiva en plaça, lloc o centre d’especial dificultat.  
— Els que participen en el concurs d’acord amb el subapartat 1.1.2 i durant el 

temps de provisionalitat hagin estat en una plaça, lloc o centre d’especial 
dificultat.  

— Els participants dels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 que tinguin concedida una 
comissió de serveis en una altra plaça, lloc o centre que tengui la qualificació 
d’especial dificultat. 

 
Tercera 
Mèrits acadèmics 
 
1. Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter 
oficial, s’ha de presentar fotocòpia de quants títols es posseeixen, inclòs l’al·legat 
per a l’ingrés en el cos. 

2. En els subapartats de l’apartat 3.1 només es valora un títol per a cada un 
d’aquests subapartats.  
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No es valora pel subapartat 3.1.2. cap títol de màster exigit per a l’ingrés a la 
funció pública docent. Així mateix, als efectes del subapartat 3.1.2, quan s’al·legui 
el títol de doctor no es valora el títol de màster oficial que sigui un requisit d’accés 
al doctorat. 

 
3. Pel que fa a la baremació de titulacions de primer cicle no s’entén com a tal la 
superació d’algun dels cursos d’adaptació. Per la valoració de l’apartat 3.2 no es 
consideren com a títols diferents, les diferents especialitats o mencions que es 
consignin en una mateixa titulació. 

4. En el cas de títols obtinguts a l’estranger o expedits per institucions docents 
d’altres països, s’ha d’adjuntar també la corresponent homologació. 

 
5. No es baremen pels subapartats 3.1 i 3.2 els títols universitaris no oficials que 
d’acord amb la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, 
siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia. 
 
Quarta 
Valoració dels càrrecs directius i altres funcions 
 
1. Als efectes prevists en els subapartats 4.1, 4.2 i 4.3 del barem de mèrits, 

només es valora l’exercici com a personal funcionari. 
2. Als efectes prevists en els subapartats 4.1, 4.2 i 4.3 del barem de mèrits, es 

consideren centres públics assimilats als centres públics d’ensenyament 
secundari els següents: 
 
— Instituts de batxillerat 
— Instituts de formació professional 
— Centres d’educació de persones adultes, sempre que imparteixin els 

mateixos ensenyaments que en els centres als quals es refereixen 
aquests subapartats. 

— Centres d’ensenyaments integrats 
 

A aquests mateixos efectes es consideren centres públics als quals 
corresponen les places dels cossos de catedràtics i professors de música i arts 
escèniques de conservatoris de música: 

 
— Conservatoris superiors de música o dansa 
— Conservatoris professionals de música o dansa 
— Conservatoris elementals de música 
— Escoles superiors d’art dramàtic 
— Escoles superiors de cant 
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3. Als efectes prevists en el subapartat 4.2. del barem de mèrits, es consideren 
com a càrrecs directius assimilats als centres públics d’ensenyament 
secundari els següents: 
 
— Secretari adjunt. 
— Els càrrecs al·ludits en aquest apartat exercits en seccions de formació 

professional. 
— Cap d’estudis adjunt. 
— Cap de residència. 
— Delegat del cap d’estudis d’institut de batxillerat o similars a comunitats 

autònomes. 
— Director o cap d’estudis de secció delegada. 
— Director de secció filial. 
— Director de centre oficial de patronat d’ensenyament mitjà. 
— Administrador en centres de formació professional. 
— Professor delegat en el cas de la secció de formació professional. 

 
4. El càrrec de secretari i cap d’estudis en centres de primària de menys de 8 

unitats només es valoren a partir de l’1 de juliol de 1989, data de creació 
d’aquests càrrecs per l’Ordre de 18 de març de 1986 (BOE del 26 de març). 
 

5.  El càrrec de coordinador de cicle en centres de primària es valora a partir del 
curs 1981-1982 si s’ha exercit en centres de 12 o més unitats. El càrrec de 
coordinador de cicle d’infantil en centres d’educació infantil o en centres de 
primària es valora a partir del curs 1993-1994, si s’ha exercit en centres de 12 
o més unitats. A partir del curs 2002-2003 es valora l’exercici d’aquests càrrecs 
en centres de 9 o més unitats. 

 
Cinquena 
 
Als efectes prevists en els subapartats 6.4 i 6.6 del barem de mèrits només es 
valora l’exercici com a personal funcionari. 
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DADES D’IDENTIFICACIÓ 
Cos :       DNI: 
Nom: 
Primer llinatge: 
Segon llinatge: 
Sexe:  Home:  Dona:      
Any de convocatòria del procediment  selectiu pel qual va ingressar al cos: 
 Puntuació: 
 
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ 
Carrer i número:        Codi postal: 
Localitat:         Telèfon: 
Correu electrònic:        Telèfon mòbil: 
 
DADES DE LA DESTINACIÓ 
Marcau amb una «X» el tipus de destinació: 
 
   Destinació definitiva en els cursos 2021-2022 i 2022-2023. 
   Destinació provisional en el curs 2022-2023. 
   Cap de les situacions anteriors, darrera destinació definitiva. 
 
Centre:      Codi:   
Localitat: 
Província: 
Tipus de plaça:  Esp.:   Vern.:   Bil.:   Itin.:  
 
Marcau amb una «X» la modalitat per la qual participau en aquest concurs: 
 
  Destinació definitiva. 
  Excedència voluntària. 
 
Participació forçosa per no tenir destinació definitiva com a conseqüència de: 
 
  Resolució ferma d’expedient disciplinari. 
  Compliment de sentència o resolució de recurs. 
  Supressió o modificació de la plaça obtinguda per destinació definitiva. 
  Reingrés amb destinació provisional. 
  Excedència forçosa. ht
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ANNEX 2B 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE TRASLLATS 2022-2023 DELS COSSOS DE 
CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, 
MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, PROFESSORS TÈCNICS DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL, MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES 
 
DNI:    LLINATGES I NOM: 
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  Suspensió de funcions, una vegada complida la sanció. 
  Causes anàlogues que hagin comportat la pèrdua del lloc de treball obtingut per 
destinació definitiva. 

 Funcionari de carrera que no ha obtingut la seva primera destinació definitiva . 
 Seleccionat en un procés selectiu (funcionari en pràctiques/exempt de pràctiques), que 
encara no ha estat nomenat funcionari de carrera. 
 

Si hi participau per a obtenir la vostra primera destinació definitiva 
  

Codi de l’especialitat d’oposició:    
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE TRASLLATS 2022-2023 DELS COSSOS DE 
CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, 
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FORMACIÓ PROFESSIONAL, MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES 
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Heu de consignar el codi dels tipus de plaça als quals optau: 
 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
 
 
 
 
 
 
 

      .................................. d... ............................ de 2022 
        

Signatura de la persona sol·licitant 
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MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, PROFESSORS TÈCNICS DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL, MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES 
 
DNI:    LLINATGES I NOM: 
 

C. del Ter, 16, 1r 

Polígon de Son Fuster 

07009 Palma  
Tel. 971 17 78 00 

dgpdocen.caib.es 

 

22 

 

Ho heu d’emplenar si exerciu dret preferent a centre 
Codi del centre en el qual s’exercirà el dret preferent si es produeix vacant      
 
Marcau amb una «X» el supòsit pel qual exerciu aquest dret: 
 
  Per supressió de la plaça o lloc de feina.  
  Per modificació de la plaça o lloc de feina. 
  Per desplaçament del centre per horari insuficient. 
  Per adquisició de noves especialitats (únicament pels cossos 511, 590 i 591). 
Consignau per ordre de preferència els codis dels tipus de plaça o lloc de feina respecte  dels 
quals voleu exercir aquest dret. Codi de tipus de plaça + codi de vernacle (V) + codi de 
bilingüe (B) + codi d’itinerant (I). 
 
Ord. Tipus plaça V B I     Ord. Tipus plaça V B I 
1            21       
2            22 
3            23 
4            24 
5            25 
6            26 
7            27 
8            28 
9            29 
10            30 
11            31 
12       32 
13         33 
14       34 
15       35 
16       36 
17       37 
18       38 
19       39 
20       40 
 

      .................................. d... ............................ de 2022 
 

       Signatura de la persona sol·licitant 
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE TRASLLATS 2022-2023 DELS COSSOS DE 
CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, 
MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, PROFESSORS TÈCNICS DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL, MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES 
 
DNI:    LLINATGES I NOM: 
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Tel. 971 17 78 00 

dgpdocen.caib.es 
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Ho heu d’emplenar si exerciu dret preferent a localitat o zona 
Codi de localitat:        
Codi de zona:         
 
Marcau amb una «X» el supòsit pel qual exerciu aquest dret: 
 Per supressió o modificació de la plaça o lloc de feina. 
 Per desplaçament del centre per horari insuficient. 
 Per exercir un altre lloc de feina en l’Administració pública amb pèrdua de la plaça docent. 
 Per excedència voluntària per cura de familiars. 
 Per cessament en l’adscripció en llocs docents a l’exterior. 
 En virtut de sentència o de la resolució d’un recurs administratiu. 
 Per rehabilitació en el servei actiu després de jubilació per incapacitat. 
 
Consignau per ordre de preferència els codis dels tipus de plaça o lloc de feina respecte dels 
quals voleu exercir aquest dret. Codi de tipus de plaça + codi de vernacle (V) + codi de 
bilingüe (B) + codi d’itinerant (I). 
 
Ord. Tipus plaça V B I     Ord. Tipus plaça V B I 
1            21       
2            22 
3            23 
4            24 
5            25 
6            26 
7            27 
8            28 
9            29 
10            30 
11            31 
12       32 
13         33 
14       34 
15       35 
16       36 
17       37 
18       38 
19       39 
20       40 

      .................................. d... ............................ de 2022 
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE TRASLLATS 2022-2023 DELS COSSOS DE 
CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, 
MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, PROFESSORS TÈCNICS DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL, MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES 
 
DNI:    LLINATGES I NOM: 
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Ho heu d’emplenar únicament si hi participau amb caràcter voluntari i fent ús del dret a 
concurrència 
 
2n concurrent 
Primer llinatge: 
Segon llinatge: 
Nom: 
DNI: 
 
3r concurrent 
Primer llinatge: 
Segon llinatge: 
Nom: 
DNI: 
 
4t concurrent 
Primer llinatge: 
Segon llinatge: 
Nom: 
DNI: 
 
Codi de la província o ciutat autònoma en la qual voleu exercir aquest dret: 










.................................. d... ............................ de 2022 
 

         Signatura de la persona sol·licitant 
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE TRASLLATS 2022-2023 DELS COSSOS DE 
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Ho heu d’emplenar únicament si hi participau amb caràcter forçós 
 
En cas de no obtenir destinació en cap dels centres o localitats sol·licitats voluntàriament, se 
li adjudicarà lliurement, si existeix vacant, a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma on 
actualment presta serveis amb caràcter provisional, en la forma prevista en la convocatòria 
específica de l’Administració educativa convocant. 
 
Indicau els codis de les províncies, subdireccions territorials, comarques o illes per ordre de 
preferència per, en el seu cas, procedir a l’adjudicació d’ofici: 
 
Ord. Codi illa 
1  
2  
3  
4  
 
Indicau els codis de tipus de plaça per ordre de preferència per, en el seu cas, procedir a 
l’adjudicació d’ofici: 
 
Ord. Tipus plaça 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 

Ord. Tipus plaça 
6 
7 
8 
9 
10 
 
 

Ord. Tipus plaça 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 

Ord. Tipus plaça 
16 
17 
18 
 

 
 
 
 
Codi de l’àmbit d’expectativa  
 
 
 
 

.................................. d... ............................ de 2022 
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Places que sol·licita 
Codi de centre o localitat + codi de tipus de plaça + codi de vernacle (V) + codi de bilingüe (B) + 
codi d’itinerant (I)
 
Núm.   Centre o Loc. T. plaça V B I Núm.   Centre o Loc. T. plaça V B I Núm.   Centre o Loc. T. plaça V B I Núm.   Centre o Loc. T. plaça V B I 
1 42 83 124 
2 43 84 125 
3 44 85 126 
4 45 86 127 
5 46 87 128 
6 47 88 129 
7 48 89 130 
8 49 90 131 
9 50 91 132 
10 51 92 133 
11 52 93 134 
12 53 94 135 
13 54 95 136 
14 55 96 137 
15 56 97 138 
16 57 98 139 
17 58 99 140 
18 59 100 141 
19 60 101 142 
20 61 102 143 
21 62 103 144 
22 63 104 145 
23 64 105 146 
24 65 106 147 
25 66 107 148 
26 67 108 149 
27 68 109 150 
28 69 110 151 
29 70 111 152 
30 71 112 153 
31 72 113 154 
32 73 114 156 
33 74 115 157 
34 75 116 158 
35 76 117 159 
36 77 118 160 
37 78 119 161 
38 79 120 162 
39 80 121 163 
40 81 122 164 
41 82 123 165 
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Núm.   Centre o Loc. T. plaça V B I Núm.   Centre o Loc. T. plaça V B I Núm.   Centre o Loc. T. plaça V B I Núm.   Centre o Loc. T. plaça V B I 
166 205 244 284 
167 206 245 285 
168 207 246 286 
169 208 247 287 
170 209 248 288 
171 210 249 289 
172 211 250 290 
173 212 251 291 
174 213 252 292 
175 214 253 293 
176 215 254 294 
177 216 256 295 
178 217 257 296 
179 218 258 297 
180 219 259 298 
181 220 260 299 
182 221 261 300 
183 222 262  
184 223 263  
185 224 264  
186 225 265  
187 226 266  
188 227 267  
189 228 268  
190 229 269  
191 230 270  
192 231 271  
193 232 272  
194 233 273  
195 234 274  
196 235 275  
197 236 276  
198 237 277  
199 238 278  
200 239 279  
201 240 280  
202 241 281  
203 242 282  
204 243 283  
 
 
 

....................... d........ de 2022 
Signatura de la persona sol·licitant
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ANNEX 2B 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE TRASLLATS 2022-2023 DELS COSSOS DE 
CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, 
MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, PROFESSORS TÈCNICS DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL, MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I MESTRES 
 
DNI:    LLINATGES I NOM: 
 

C. del Ter, 16, 1r 

Polígon de Son Fuster 

07009 Palma  
Tel. 971 17 78 00 

dgpdocen.caib.es 
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Informació sobre protecció de dades  
D’acord amb el que es disposa en l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els funcionaris de carrera i en pràctiques han de consentir 
expressament el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa s’informa dels següents aspectes: 

a) Finalitat del tractament i base jurídica:  gestionar les dades dels funcionaris docents de carrera i en pràctiques que participen en el 
concurs de trasllats d’acord amb l’article 6.1.b) i 6.1.c)  del Reglament general de protecció de dades, i el Reial decret 1364/2010, de 29 
d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal. 
b) Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent, amb domicili al carrer del Ter, 16, 07009 Palma. 
c) Destinataris de les dades personals: aquestes dades seran cedides al Ministeri d’Educació i Formació Professional per al seu 
tractament informàtic i adjudicació de les destinacions i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per la seva publicació.  
d) Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat del 
procediment i els que preveu la legislació d’arxius per a les administracions públiques, d’acord amb l’article 26 de la Llei orgànica 
3/2018 i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
e) Existència de decisions automatitzades: el tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de 
forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils. 
f) Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països. 
g) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d’informació, d’accés, de 
rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el 
consentiment, si s’escau, en el termes que estableix la Llei orgànica 3/2018) davant el responsable del tractament esmentat amb 
anterioritat mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu 
electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (www.caib.es). També es pot presentar un escrit a la Direcció General de 
Personal Docent per una d’aquestes vies: 

a) Per correu ordinari al domicili del carrer del Ter, 16, 1r pis, 07009 Palma. 
b) Per correu electrònic, a les adreces secundaria@dgpdocen.caib.es o primaria@dgpdocen.caib.es, des del correu que proporciona 
la Conselleria d’Educació i Formació Professional. 
c) Presentant una sol·licitud a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, a les delegacions 
territorials de la Conselleria a Menorca o a Eivissa i Formentera, o bé a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de 
tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). 
h) Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de 
contacte: protecciodades@dpd.caib.es 
 

 He llegit la política de privacitat i l’accept. 
 Declar que reunesc els requisits exigits en la convocatòria, la veracitat de la documentació aportada i que són certes les dades 

consignades en la sol·licitud, conforme al que s’estableix en la base quinzena de la convocatòria. 
 

 
.................................. d... ............................ de 2022 

       Signatura de la persona sol·licitant
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ANNEX 3 

Codi de comunitats autònomes, províncies i illes 

 

 

Codi CA Codi província Codi illes 
01 Andalusia 04 Almeria  
 11 Cadis  
 14 Còrdova  
 18 Granada  
 21 Huelva  
 23 Jaén  
 29 Màlaga  
 41 Sevilla  

 

02 Aragó 22 Osca 
 44 Terol 
 50 Saragossa 

 

03 Astúries 33 Astúries 

 

04 Illes Balears 07 Illes Balears 071 Mallorca 
  072 Menorca 
  073 Eivissa 
  074 Formentera 

 

05 Canàries 35 Las Palmas 
 38 S. C. Tenerife 

 

06 Cantàbria 39 Cantàbria 

 

07 Castella i Lleó 05 Àvila 
 09 Burgos 
 24 Lleó 

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/1

33
/1

12
07

11

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 133
13 d'octubre de 2022

Fascicle 208 - Sec. II. - Pàg. 41598

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

 

C. del Ter, 16, 1r 
Polígon de Son Fuster 
07009 Palma  
Tel. 971 17 78 00 
dgpdocen.caib.es 

 

30 

 

34 Palència
37 Salamanca
40 Segòvia
42 Sòria
47 Valladolid
49 Zamora

08 Castella-la Manxa 02 Albacete
13 Ciutat Reial
16 Conca
19 Guadalajara
45 Toledo

09 Catalunya 08 Barcelona
17 Girona
25 Lleida
43 Tarragona

10 Extremadura 06 Badajoz
10 Càceres

11 Galícia 15 La Corunya
27 Lugo
32 Orense
36 Pontevedra

12 La Rioja 26 La Rioja

13 Madrid 28 Madrid

14 Regió de Múrcia 30 Múrcia
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15 Comunitat Foral de 
Navarra

31 Navarra

16 Comunitat Valenciana 03 Alacant
12 Castelló
46 València

17 País Basc 01 Àlaba
20 Guipúscoa
48 Biscaia

18 Ciutat autònoma 
de Ceuta

51 Ceuta

19 Ciutat autònoma 
de Melilla

52 Melilla
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ANNEX 4 
Cos de mestres (597) 
 
 
Centres públics d’educació infantil/primària i d’educació especial 

Tipus de plaça Codi Tipus de plaça Codi 

Pedagogia terapèutica (PT) 036 Llengua estrangera: anglès 
(FI) 

032 

Audició i llenguatge (AL) 037 Educació física (EF) 034 

Educació infantil (EI) 031 Música (MU) 035 

Educació primària (PRI) 038 Atenció a la diversitat (AT) 040 

Pedagogia terapèutica aules   
UEECO 

 050  

 

IES amb dos primers cursos d’educació secundària obligatòria

Tipus de plaça Codi Tipus de plaça Codi 

Matemàtiques 023 Ciències naturals 022 

Llengua estrangera: Anglès 025 Geografia i història 021 

Llengua estrangera: 
Francès 

026 Educació física 027 

Llengua castellana i 
literatura 

024 Música 028 

Llengua i literatura 
catalanes 

062 Atenció a la diversitat 041 

 

Departaments d’orientació d’IES o CIFP

Tipus de plaça Codi

Pedagogia terapèutica (PS) 060

Audició i llenguatge (AS) 061

Pedagogia terapèutica 
aules UEECO

029

 

Centres d’educació de persones adultes 
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Tipus de plaça Codi Tipus de plaça Codi 

Primària 074 Llengua i literatura catalanes 046 

Llengua estrangera: anglès 042 Matemàtiques i ciències 
naturals 

045 

Llengua castellana i 
literatura 

043 Geografia i història 044 

 

Equips d’atenció primerenca 

Tipus de plaça Codi

Pedagogia terapèutica 036

Audició i llenguatge 037
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ANNEX 5 
Cos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari (511 i 590) 
 
Codi Tipus de plaça 
001 Filosofia 
002 Grec 
003 Llatí 
004 Llengua castellana i literatura 
005 Geografia i història 
006 Matemàtiques 
007 Física i química 
008 Biologia i geologia 
009 Dibuix 
010 Francès 
011 Anglès 
012 Alemany 
014 Llengua i literatura catalanes (Illes Balears) 
015 Portuguès 
016 Música 
017 Educació física 
018 Orientació educativa   
019 Tecnologia 
051 Llengua catalana i literatura (Catalunya) 
052 Llengua basca i literatura 
053 Llengua i literatura gallega 
056 Llengua i literatura valenciana (València) 
057 Llengua i literatura basca (Navarra) 
058 Suport a l’àrea de llengua i ciències socials 
059 Suport a l’ àrea de ciències o tecnologia 
061 Economia 
062 Llengua aranesa (Catalunya) 
101 Administració d’empreses 
102 Anàlisi i química industrial 
103 Assessoria i processos d’imatge personal 
104 Construccions civils i edificació 
105 Formació i orientació laboral 
106 Hoteleria i turisme 
107 Informàtica 
108 Intervenció sociocomunitària 
109 Navegació i instal·lacions marines 
110 Organització i gestió comercial 
111 Organització i processos de manteniment de vehicles 
112 Organització i processos de fabricació mecànica 
113 Organització i processos de sistemes energètics 
114 Processos de cultiu aqüícola 
115 Processos de producció agrària 
116 Processos en la indústria alimentària 
117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/1

33
/1

12
07

11

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 133
13 d'octubre de 2022

Fascicle 208 - Sec. II. - Pàg. 41603

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

 

C. del Ter, 16, 1r 
Polígon de Son Fuster 
07009 Palma  
Tel. 971 17 78 00 
dgpdocen.caib.es 

 

35 

 

118 Processos sanitaris 
119 Processos i mitjans de comunicació 
120 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 
121 Processos i productes de vidre i ceràmica 
122 Processos i productes d’arts gràfiques 
123 Processos i productes en fusta i moble 
124 Sistemes electrònics 
125 Sistemes electrotècnics i automàtics 
803 Cultura clàssica 
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ANNEX 6 
Cos de professors tècnics de formació professional (591) 
 
Codi Tipus de plaça 
021 Taller de vidre i ceràmica 
026 Suport a l’àrea pràctica 
201 Cuina i pastisseria 
202 Equips electrònics 
203 Estètica 
204 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobiliari 
205 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids 
206 Instal·lacions electrotècniques 
207 Instal·lacions i equips de cria i cultiu 
208 Laboratori 
209 Manteniment de vehicles 
210 Màquines, serveis i producció 
211 Mecanitzat i manteniment de màquines 
212 Oficina de projectes de construcció 
213 Oficina de projectes de fabricació mecànica 
214 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris 
215 Operacions de procés 
216 Operacions de producció agrària 
218 Perruqueria 
219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 
220 Procediments sanitaris i assistencials 
221 Processos comercials 
222 Processos de gestió administrativa 
223 Producció d’arts gràfiques 
224 Producció tèxtil i tractament físic-químics 
225 Serveis a la comunitat 
226 Serveis de restauració 
227 Sistemes i aplicacions informàtiques 
228 Soldadura 
229 Tècniques i procediments d’imatge i so 
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ANNEX 7 
Cos de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes (512 i 592) 
 
Codi Tipus de plaça 
001 Alemany 
002 Àrab 
003 Català 
004 Xinès 
005 Danès 
006 Espanyol  
007 Euskera 
008 Francès 
009 Gallec 
010 Grec 
011 Anglès 
012 Italià 
013 Japonès 
014 Neerlandès 
015 Portuguès 
016 Romanès 
017 Rus 
018 Valencià 
019 Finès 
020 Suec 
021 Irlandès 
 

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/1

33
/1

12
07

11

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 133
13 d'octubre de 2022

Fascicle 208 - Sec. II. - Pàg. 41606

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

 

C. del Ter, 16, 1r 
Polígon de Son Fuster 
07009 Palma  
Tel. 971 17 78 00 
dgpdocen.caib.es 

 

38 

 

ANNEX 8 
Cos de professors de música i arts escèniques (594) 
 
Codi Tipus de plaça 
007 Caracterització 
116 Acrobàcia aplicada a l’art dramàtic 
117 Creació audiovisual 
118 Dramatúrgia i escriptura dramàtica 
119 Esgrima aplicada a l’art dramàtic 
120 Estètica i història de l’art 
121 Indumentària 
122 Interpretació en l’audiovisual 
123 Interpretació en el  teatre musical 
124 Interpretació en el teatre de text 
125 Llenguatge musical aplicat a l’art dramàtic 
126 Pedagogia teatral 
127 Pianista acompanyant aplicat a l’art dramàtic 
128 Producció i gestió teatral 
129 Tècniques gràfiques per l’escena 
130 Teoria de les arts de l’espectacle 
401 Acordió 
402 Arpa 
403 Cant 
404 Clarinet 
405 Clavecí 
406 Contrabaix 
407 Cor 
408 Fagot 
409 Flabiol i tamborí 
410 Flauta travessera 
411 Flauta de bec 
412 Fonaments de composició 
413 Gaita 
414 Guitarra 
415 Guitarra Flamenca 
416 Història de la música 
417 Instruments de corda polsada del Renaixement i del Barroc 
418 Instruments de pua 
419 Oboè 
420 Orgue 
421 Orquestra 
422 Percussió 
423 Piano 
424 Saxòfon 
425 Tenora i tible 
426 Trombó 
427 Trompa 
428 Trompeta 
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429 Tuba 
430 Txistu 
431 Viola 
432 Viola de gamba 
433 Violí 
434 Violoncel 
435 Dansa espanyola 
436 Dansa clàssica 
437 Dansa contemporània 
438 Flamenc 
439 Història de la dansa 
441 Cant aplicat a l’art dramàtic 
443 Dansa aplicada a l’art dramàtic 
444 Dicció i expressió oral 
445 Direcció escènica 
448 Espai escènic 
449 Expressió corporal 
450 Il·luminació 
452 Interpretació amb objectes 
454 Interpretació en el teatre del gest 
455 Literatura dramàtica 
456 Tècniques escèniques 
460 Llenguatge musical 
461 Baix elèctric 
462 Dolçaina 
463 Guitarra elèctrica 
464 Repertori amb piano per dansa 
465 Cant flamenc 
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ANNEX 9 
Cos de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny (513 i 595) 
 
Codi Tipus de plaça 
501 Ceràmica 
502 Conservació i restauració de materials arqueològics 
503 Conservació i restauració d’obres escultòriques 
504 Conservació i restauració d’obres pictòriques 
505 Conservació i restauració de tèxtils 
506 Conservació i restauració del document gràfic 
507 Dibuix artístic i color 
508 Dibuix tècnic 
509 Disseny d’interiors 
510 Disseny de moda 
511 Disseny de producte 
512 Disseny gràfic 
513 Disseny tèxtil 
514 Edició d’art 
515 Fotografia 
516 Història de l’art 
517 Joieria i orfebreria 
518 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre 
519 Materials i tecnologia: conservació i restauració 
520 Materials i tecnologia: disseny 
521 Mitjans audiovisuals 
522 Mitjans informàtics 
523 Organització industrial i legislació 
524 Vidre 
525 Volum 
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ANNEX 10 
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny (596) 
  
Codi Tipus de plaça 
601 Artesania i ornamentació amb elements vegetals 
602 Brodats i puntes 
603 Complements i accessoris 
604 Daurat i policromia 
605 Ebenisteria artística 
606 Enquadernació artística 
607 Esmalts 
608 Fotografia i processos de reproducció 
609 Modelisme i maquetisme 
610 Motlles i reproducció 
611 Musivària 
612 Talla en pedra i fusta 
613 Tècniques ceràmiques 
614 Tècniques de gravat i estampació 
615 Tècniques de joieria i bijuteria 
616 Tècniques d’orfebreria i argenteria 
617 Tècniques de patronatge i confecció 
618 Tècniques del metall 
619 Tècniques murals 
620 Tècniques tèxtils 
621 Tècniques del vidre 

 

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/1

33
/1

12
07

11

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 133
13 d'octubre de 2022

Fascicle 208 - Sec. II. - Pàg. 41610

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

 

 

ANNEX 11 
Relació de centres 
 

A. Relació de centres d’infantil/primària 

 
Codi Nom Adreça Codi localitat CP Localitat Municipi 

Zona de 
concurs 

Núm. 
ordre 

Places 
itiner. 

07000091 
CEIP INSPECTOR 
DOCTOR COMAS 
CAMPS 

AVINGUDA 
VERGE DEL 
TORO, 84 

070020001 07730 ALAIOR ALAIOR 070038 103 018 

07013632 CEIP MESTRE DURAN  
DE MIGJORN, 
S/N 

070020001 07730 ALAIOR ALAIOR 070038 221  

07000029 
CEIP PERE ROSSELLÓ 
OLIVER 

PERE ROSSELLÓ 
I OLIVER, 46 

070010001 07340 ALARÓ ALARÓ 070051 121 018 

07000108 CEIP PORTA DES MOLL 
PLAÇA DE 
CARLES V, 9 

070030001 07400 ALCÚDIA ALCÚDIA 070051 122 018 
07008752 

CEIP S’HORT DES 
FASSERS 

ECLIPSI, S/N 070030001 07400 ALCÚDIA ALCÚDIA 070051 202 018 

07015653 CEIP NOU D’ALCÚDIA 
AV. DE SUÈCIA I 
AV. DE 
NORUEGA, S/N  

070030001 07400 ALCÚDIA ALCÚDIA 070051 229  

07007361 CEIP NORAI BALEARS, 12 070030003 07400 PORT D’ALCÚDIA ALCÚDIA 070051 123  

07007826 CEIP S’ALBUFERA 
ANTONI MARIA 
ALCOVER, 2 

070030003 07410 PORT D’ALCÚDIA ALCÚDIA 070051 124  

07000157 
CEIP PARE BARTOMEU 
POU 

RIBERA, 37 070040001 07210 ALGAIDA ALGAIDA 070087 187 018 
07000194 CEIP ES VINYET GALÍCIA, 66 070050001 07150 ANDRATX ANDRATX 070014 1 018 
07007231 CEIP ELS MOLINS 

CAMÍ DES  
CASTELLÀS, 18 

070050004 07159 ARRACÓ, S’ ANDRATX 070014 3 EF 
07000251 CEIP SES BASSETES LLAÜT, S/N 070050003 07157 PORT D’ANDRATX ANDRATX 070014 2  

07004345 
CEIP GUILLEM 
FRONTERA PASCUAL 

MAJOR, S/N 079010001 07529 ARIANY ARIANY 070026 81  

07006688 CEIP NA CARAGOL 
PERE AMORÓS 
ESTEVA, 2 

070060001 07570 ARTÀ ARTÀ 070026 82 018 
07006524 CEIP ROSA DELS VENTS 

VENT DEL NORD, 
S/N 

070060002 07579 
COLÒNIA DE 
SANT PERE 

ARTÀ 070026 83  

07013735 CEIP PEDRA VIVA  
CAMÍ DE PEDAÇ, 
POL.VIII, PAR 49 

070080002 07350 BINISSALEM BINISSALEM 070051 223 018 
07000388 CEIP ROBINES 

CAMÍ DE 
S’AIGUA, 38 

070080002 07350 BINISSALEM BINISSALEM 070051 125  

07000418 CEIP ELS MOLINS ELS MOLINS, 57 070090001 07311 BÚGER BÚGER 070051 126 PT 
07000467 CEIP MESTRE COLOM NUNYO SANÇ, 9 070100002 07110 BUNYOLA BUNYOLA 070014 5 018 
07007243 CEIP GASPAR SABATER GARDÈNIES, 8 070100004 07193 PALMANYOLA BUNYOLA 070014 6  

07006263 CEIP BENDINAT 
ARQUITECTE 
FRANCESC 
CASAS, 14 

070110013 07181 
CASTELL DE 
BENDINAT 

CALVIÀ 070014 7 018 

07000509 
CEIP SES 
QUARTERADES 

SES 
QUARTERADES, 
S/N 

070110003 07184 CALVIÀ CALVIÀ 070014 8  

07000534 CEIP GALATZÓ ESGLÉSIA, 44 070110004 07196 CAPDELLÀ, ES CALVIÀ 070014 9  
07007255 CEIP CAS SABONERS COLOMS, 15 070110007 07181 MAGALUF CALVIÀ 070014 10 018 
07006809 CEIP JAUME I LLEÓ, 8 070110009 07181 PALMANOVA CALVIÀ 070014 11 018 
07012998     CEIP SON CALIU 

DE SARAGOSSA, 
S/N 

070110009 07181 PALMANOVA CALVIÀ 070014 208 018 
07000546 CEIP XALOC PALMIRA, S/N 070110008 07160 PEGUERA CALVIÀ 070014 12 018 
07007048 

CEIP PUIG DE SA 
GINESTA 

AVINGUDA DE 
SON  PILLO, 3 

070110012 07180 SANTA PONÇA CALVIÀ 070014 13  
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(URB. GALATZÓ)

07008466 
CEIP PUIG DE SA 
MORISCA 

AVINGUDA DEL 
PUIG DE SA 
MORISCA, S/N

070110012 07180 SANTA PONÇA CALVIÀ 070014 15  

07007516 CEIP SES ROTES VELLES SIL, 21 070110012 07180 SANTA PONÇA CALVIÀ 070014 14 018

07007267 CEIP SON FERRER 
OCELL DEL 
PARADÍS, 113

070110017 07182 SON FERRER CALVIÀ 070014 16 018 

07000561 CEIP LLORENÇ RIBER 
CAMÍ DE SON 
PERELLÓ, S/N

070120001 07310 CAMPANET CAMPANET 070051 127  

07000583 CEIP JOAN VENY I CLAR 
 ESTRELLES, 34A 
i B

070130001 07630 CAMPOS CAMPOS 070087 188  

07014910 CEIP NOU DE CAMPOS  CABRERA, S/N 070130001 07630 CAMPOS CAMPOS 070087 226  

07006354 CEIP S’AUBA 
AVINGUDA 
FLOREAL, 37

070140001 07590 CALA RATJADA CAPDEPERA 070026 84 018 
07000716 CEIP S’ALZINAR 

DONES DE LA 
LLATA, S/N

070140002 07580 CAPDEPERA CAPDEPERA 070026 85 018 

07005751 
CEIP ÀNGEL RUIZ I 
PABLO

DE S’ESCOLA, 
S/N 

070640002 07720 CASTELL, ES CASTELL, ES 070038 104 018 
07000790 CEIP JOAN BENEJAM 

PLAÇA DES 
BORN, S/N

070150003 07760 CIUTADELLA CIUTADELLA 070040 114  

07000777 
CEIP MARE DE DÉU DEL 
TORO

DE LA PAU, S/N 070150003 07760 CIUTADELLA CIUTADELLA 070040 113 018 
07012974 

CEIP MARGALIDA 
FLORIT

GUSTAVO MAS, 
91

070150003 07760 CIUTADELLA CIUTADELLA 070040 207 018 
07000868 

CEIP PERE 
CASASNOVAS

CAMÍ VELL, S/N 070150003 07760 CIUTADELLA CIUTADELLA 070040 115 018 

07007701 CEIP PINTOR TORRENT 
PINTOR 
TORRENT, S/N

070150003 07760 CIUTADELLA CIUTADELLA 070040 116  

07000881 
CEIP BARTOMEU 
ORDINES 

AVDA. 
FRANCISCA 
HOMAR I 
PASQUAL, 20

070160001 07330 CONSELL CONSELL 070051 128 018 

07000911 
CEIP NADAL 
CAMPANER ARROM

RAFEL 
HORRACH, S/N

070170001 07144 COSTITX COSTITX 070051 129  

07000935 CEIP ROBERT GRAVES 
CAMÍ DES 
VINYET, S/N

070180001 07179 DEIÀ DEIÀ 070014 17  

07007814 CEIP CAN CANTÓ 
DES JONDAL, 
S/N

070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 161  

07001393 CEIP CAN MISSES 
AVDA. CORONA, 
S/N

070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 157 018 
07001435 CEIP CAS SERRES 

MÚSIC FERMÍ 
MARÍ, 53

070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 158  

07007279 
CEIP POETA 
VILLANGÓMEZ 

FELIP CURTOIS I 
VALLS, S/N CAS 
SERRES

070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 160  

07001289 CEIP PORTAL NOU MADRID, S/N 070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 155  

07006366 CEIP SA BLANCA DONA 
CARRETERA 
SANT ANTONI, 
KM 1,2

070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 159 018 

07001307 CEIP SA BODEGA 
JOSEP RIQUER 
LLOBET, 13

070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 156  

07001277 CEIP SA GRADUADA 
AVDA. ABEL 
MATUTES JUAN, 
1

070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 154 018 

07013577 CEIP SA JOVERIA CORONA, 14-16 070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 220 018

07000960 
CEIP GABRIEL COMAS I 
RIBAS

CA L’AMET, 5 070200002 07190 ESPORLES ESPORLES 070014 18 018 
07000984 CEIP GABRIEL PALMER GABRIEL 070210001 07192 ESTELLENCS ESTELLENCS 070014 19  ht
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PALMER, 1

07006184 CEIP MIGJORN 
CARRETERA DE 
SANTANYÍ, 123 

070220001 07208 
CAS CONCOS DES 
CAVALLER

FELANITX 070087 189  

07001010 
CEIP INSPECTOR JOAN 
CAPÓ

BELLPUIG, 22 070220003 07200 FELANITX FELANITX 070087 190  

07005921 CEIP REINA SOFIA RECTORIA, 21 070220004 07669 HORTA, S’ FELANITX 070087 192  

07006275 CEIP S’ALGAR 
CARRETERA 
FELANITX-
PORTOCOLOM, 
S/N

070220006 07670 PORTOCOLOM FELANITX 070087 191 018 

07001149 
CEIP CASTELL DE 
SANTA ÀGUEDA 

AVINGUDA DE 
SON MORERA, 
S/N

070230001 07750 FERRERIES FERRERIES 070040 120  

07001174 CEIP EL PILAR 
NOSTRA 
SENYORA DEL 
PILAR, S/N

070240003 07860 
PILAR DE LA 
MOLA 

FORMENTERA 070075 184  

07001186 
CEIP SANT FERRAN DE 
SES ROQUES 

DE LA MESTRA 
MARIA MAYANS 
FERRER, S/N

070240006 07871 
SANT FERRAN DE 
SES ROQUES 

FORMENTERA 070075 185 018 

07007644 
CEIP MESTRE LLUÍS 
ANDREU

AVINGUDA DE 
PORT SALÈ, S/N

070240007 07860 
SANT FRANCESC 
DE FORMENTERA

FORMENTERA 070075 186 018 
07008788 CEIP FORNALUTX SA RUTLANA, 14 070250001 07109 FORNALUTX FORNALUTX 070014 203 MU, EF

07001514 CEIP LLEVANT 
AVINGUDA DEL 
REI JAUME I, S/N

070270001 07300 INCA INCA 070051 130  

07013644 
CEIP MIQUEL DURAN I 
SAURINA 

SEVERA DE 
MADARIAGA, 
145 

070270001 07300 INCA INCA 070051 222 018 

07001575 CEIP PONENT 
AVINGUDA DEL 
RAIGUER, S/N

070270001 07300 INCA INCA 070051 131 018 
07015641 CEIP NOU D’INCA 

AV. DEL 
RAIGUER, S/N

070270001 07300 INCA INCA 070051 230  

07001599 CEIP ANTÒNIA ALZINA 
PASSATGE DE 
BAIX DE SA RIBA, 
S/N

070280001 07518 LLORET LLORET 070051 132  

07001629 CEIP ES PUIG 
CAMÍ DES PUIG, 
S/N

070290001 07360 LLOSETA LLOSETA 070051 133 018 

07001642 CEIP DURAN ESTRANY 
DOCTOR 
FLEMING, 35

070300001 07430 LLUBÍ LLUBÍ 070051 134  

07001681 CEIP S’ALGAR 
SANT 
BARTOMEU, S/N 

070310001 07600 ARENAL, S’ LLUCMAJOR 070014 21  

07007000 CEIP SON VERÍ 
DRAGONERA, 
S/N

070310001 07600 ARENAL, S’ LLUCMAJOR 070014 22  

07008041 CEIP BADIES FRAGATA, S/N 070310005 07609 BADIA GRAN LLUCMAJOR 070014 20 018

07013395 
CEIP URBANITZACIONS 
DE LLUCMAJOR

TORD, 40.URB. 
PUIG DE ROS

070310005 07609 BADIA GRAN LLUCMAJOR 070014 216 018 

07001745 CEIP REI JAUME III 
BARTOMEU 
SASTRE 
OBRADOR, S/N

070310003 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 070087 193 018 

07013553 
CEIP SA MARINA DE 
LLUCMAJOR 

SANT ISIDRE 
LLAURADOR, 
S/N

070310003 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 070087 218 018 

07008031 CEIP TALAIOT DE L’ANFÓS, S/N 070330002 07687 
S’ILLOT-CALA 
MORLANDA

MANACOR 070026 86  

07007711 
CEIP JAUME VIDAL I 
ALCOVER

ES SERRALT, S/N 070330006 07500 MANACOR MANACOR 070026 91 018 

07013863 CEIP MOLÍ D’EN XEMA 
PASSEIG 
FERROCARRIL, 
S/N

070330006 07500 MANACOR MANACOR 070026 224  

07002038 CP ES CANYAR ES CANYAR, S/N 070330006 07500 MANACOR MANACOR 070026 88  

07002233 EI SA GRADUADA 
PASSEIG 
D’ANTONI 

070330006 07500 MANACOR MANACOR 070026 89  ht
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MAURA, 54

07002245 CEIP SA TORRE  ROSSELLÓ, 3 070330006 07500 MANACOR MANACOR 070026  90  

07007097 CEIP MITJÀ DE MAR ESTRIBORD, 36 070330009 07680 PORTOCRISTO MANACOR 070026 93 018

07002257 CEIP SES COMES CARAVEL·LES, 44 070330009 07680 PORTOCRISTO MANACOR 070026 92  

07002300 
CEIP MESTRE PERE 
GARAU

ESCOLA, S/N 070330011 07509 SON MACIÀ MANACOR 070026 94  

07002324 CEIP MONTAURA 
SALVADOR 
BELTRAN, S/N

070340001 07312 
MANCOR DE LA 
VALL

MANCOR DE LA 
VALL 

070051 135  

07001812 
CEIP ANTONI JUAN 
ALEMANY

SANTA EULÀLIA, 
89

070320010 07702 MAÓ MAÓ 070038 106  

07001836 
CEIP MARE DE DÉU DE 
GRÀCIA 

AVDA. VIVES 
LLULL, 17

070320010 07703 MAÓ MAÓ 070038 108 018 
07001800 

CEIP MARE DE DÉU DEL 
CARME 

MÀRIUS 
VERDAGUER, 7

070320010 07702 MAÓ MAÓ 070038 105  

07015021 
CEIP MARIA LLUÏSA 
SERRA 

CAMÍ D’EN 
GUIXO,S/N 

070320010 07702 MAÓ MAÓ 070038 227  

07006378 
CEIP MATEU 
FONTIRROIG

AVDA. VIVES 
LLULL, 1

070320010 07703 MAÓ MAÓ 070038 110 018 
07001824 CEIP SA GRADUADA 

AVDA. JOSEP 
MARIA 
QUADRADO, 12 

070320010 07703 MAÓ MAÓ 070038 107  

07001861 CEIP TRAMUNTANA 
CTRA. DE 
FAVÀRITX, S/N 

070320010 07409 MAÓ MAÓ 070038 109  

07002002 EI SANT CLIMENT DE S’ESCOLA, 1 070320012 07712 SANT CLIMENT MAÓ 070038 111  

07002348 
CEIP MARIA DE LA 
SALUT

ES PUJOLET, S/N 070350001 07519 
MARIA DE LA 
SALUT

MARIA DE LA 
SALUT

070051 136  

07013358 CEIP NOVA CABANA GLADIOL, S/N 070360004  07141 PONT D’INCA, ES MARRATXI 070014 214  

07013221 CEIP SES CASES NOVES 
JUAN PONS I 
MARQUÉS, S/N

070360004 07141 PONT D’INCA, ES MARRATXI 070014 212  

07002397 
CEIP GABRIEL JANER 
MANILA 

WEYLER, 1  070360003 07141 
PLA DE NA TESA, 
ES

MARRATXÍ 070014 23  

07002439 CEIP BLANQUERNA CAÜLLS, 21 070360004 07141 PONT D’INCA, ES MARRATXÍ 070014 24 018

07002464 
CEIP MIQUEL COSTA I 
LLOBERA

CARRETERA DE 
PÒRTOL, S/N

070360005 07141 PÒRTOL MARRATXÍ 070014 26 018 
07005970 CEIP FORNELLS 

VIA DE RONDA, 
S/N

070370001 07748 FORNELLS MERCADAL, ES 070040 118 PT 

07002518 
CEIP MARE DE DÉU DEL 
TORO

AVINGUDA DEL 
MESTRE GARÍ, 1 

070370002 07740 MERCADAL, ES MERCADAL, ES 070040 117  

07002531 
CEIP FRANCESC 
D’ALBRANCA 

CAMÍ DE LA 
MALA GARBA, 
S/N

079020001 07749 
MIGJORN GRAN, 
ES 

MIGJORN GRAN, 
ES 

070040 119  

07002543 CEIP JOAN MAS I VERD EMILI POU, S/N 070380001 07230 MONTUÏRI MONTUÏRI 070087 194  

07002567 
CEIP GUILLEM 
BALLESTER I CERDÓ

MOLÍ DE CAN 
MORAGUES, S/N

070390001 07440 MURO MURO 070051 137 018 
07004114 CEIP S’ARANJASSA 

CARRETERA 
MILITAR, S/N 

070400001 07199 ARANJASSA, S’ PALMA 070014 63  

07002592 CEIP ELS TAMARELLS 
CAMÍ DE CA NA 
GABRIELA, 36 

070400002 07600 ARENAL, S’ PALMA 070014 64 018 
07002610 CEIP CAN PASTILLA SERTORI, 2 070400003 07610 CAN PASTILLA PALMA 070014 27  

07006551 CEIP SA CASA BLANCA 
PLAÇA MOLINS 
DE VENT, 6

070400005 07199 CASA BLANCA, SA PALMA 070014 65  

07002658 
CEIP COLL D’EN 
RABASSA, GUILLEM 
LLADÓ COLL

BAILÉN, 38 070400006 07007 
COLL D’EN 
RABASSA, ES 

PALMA 070014 28 018 

07002683 CEIP SON FERRIOL 
MARGALIDA 
MONLAU, 59 

070400007 07198 
CREU VERMELLA, 
SA

PALMA 070014 66 018 
07002749 CEIP ESTABLIMENTS CAMÍ DE SARRIÀ, 070400008 07010 ESTABLIMENTS PALMA 070014 31  ht
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S/N

07002750 CEIP GÈNOVA BARRANC, 2 070400009 07015 GÈNOVA PALMA 070014 32  

07004163 CEIP SA INDIOTERIA 
GREMI DE 
TINTORERS, 2

070400010 07009 INDIOTERIA, SA PALMA 070014 67  

07003225 
CEIP  ES MOLINAR, 
INFANT FELIP

CARRETERA 
LLUCMAJOR, 81

070400012 07006 PALMA PALMA 070014 48 018 

07002774 
CEIP AINA MOLL I 
MARQUÈS 

PLAÇA 
BERENGUER DE 
PALOU, 6 

070400012 07003 PALMA PALMA 070014 33  

07002907 
CEIP ALEXANDRE 
ROSSELLÓ 

MIQUEL 
SANTANDREU, 
48

070400012 07006 PALMA PALMA 070014 41  

07005994 
CEIP CAMILO JOSÉ 
CELA

PERÚ, 2 070400012 07007 PALMA PALMA 070014 56  

 07013127 CEIP CAS CAPISCOL 
LEOCÀDIA DE 
TOGORES, S/N

070400012 07010 PALMA PALMA 070014 210  

07002831 CEIP DE PRÀCTIQUES 
CARRETERA DE 
VALLDEMOSA, 
15

070400012 07010 PALMA PALMA 070014 35 018 

07003791 CEIP EL TERRENO 
ROBERT 
GRAVES,  45

070400012 07015 PALMA PALMA 070014 51  

07006691 CEIP ES PONT 
INDALECIO 
PRIETO, S/N

070400012 07008 PALMA PALMA 070014 58  

07002932 CEIP ES VIVERO 
CRÈDIT BALEAR, 
15

070400012 07008 PALMA PALMA 070014 43  

07003304 
CEIP ESCOLA 
GRADUADA

ESCOLA 
GRADUADA, 6

070400012 07002 PALMA PALMA 070014 50 018 

07004011 CEIP FELIP BAUÇÀ 
GERMANS 
GARCÍA 
PEÑARANDA, 11

070400012 07010 PALMA PALMA 070014 54 018 

07003250 CEIP JAFUDÀ CRESQUES 
FAUST MORELL, 
27

070400012 07005 PALMA PALMA 070014 49 018 

07002889 CEIP JOAN CAPÓ 
SANTA 
FLORENTINA, 63

070400012 07008 PALMA PALMA 070014 40  

07002804 CEIP LA SOLEDAT REGAL, 16 070400012 07007 PALMA PALMA 070014 34  

07003821 CEIP MARIAN AGUILÓ 
SALVADOR DALÍ, 
15

070400012 07011 PALMA PALMA 070014 52  

07002919 
CEIP MIQUEL COSTA I 
LLOBERA

GENERAL RIERA, 
61

070400012 07010 PALMA PALMA 070014 42 018 
07002865 CEIP MIQUEL PORCEL 

CAMÍ DE SON 
CLADERA, 1

070400012 07009 PALMA PALMA 070014 38 018 
07005982 CEIP RAFAL NOU SELVA, 11 070400012 07008 PALMA PALMA 070014 55 018

07003213 CEIP RAFAL VELL 
INDALECIO 
PRIETO, 50

070400012 07008 PALMA PALMA 070014 47 018 
07002841 CEIP REI JAUME I 

PLAÇA DE SA 
FEIXINA, 1

070400012 07011 PALMA PALMA 070014 36 018 
07002956 CEIP SANTA CATALINA CARO, 36 070400012 07013 PALMA PALMA 070014 44  

07002853 CEIP SANTA ISABEL 
PLAÇA DE SANTA 
ISABEL, 1

070400012 07005 PALMA PALMA 070014 37  

07002968 CEIP SON CANALS 
BISBE 
CABANELLES, 25 

070400012 07005 PALMA PALMA 070014 45  

07006007 CEIP SON OLIVA 
TOMÁS LUÍS DE 
VICTORIA, 9

070400012 07009 PALMA PALMA 070014 57 018 
07013401 CEIP SON PISÀ 

VICENÇ  JOAN 
ROSSELLÓ, S/N

070400012 07013 PALMA PALMA 070014 217  

07012895 CEIP SON RULLAN 
PAVELLONS SON 
RULLAN, S/N

070400012 07009 PALMA PALMA 070014 205 018 
07002981 CEIP VERGE DE LLUC GOYA, 1 070400012 07009 PALMA PALMA 070014 46  

07007772 EI PAULA TORRES AMER, 53 070400012 07007 PALMA PALMA 070014 62  ht
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07005933 CEIP ES PIL·LARÍ 
CAMÍ DE SON 
FANGOS, 241

070400013 07608 PIL·LARÍ, ES PALMA 070014 29  

07004102 CEIP SANT JORDI 
PLAÇA DEL 
BISBE PLANAS, 
S/N

070400015 07199 SANT JORDI PALMA 070014 72  

07004138 
CEIP ES SECAR DE LA 
REAL

CAN VICARI, 9 070400016 07010 
SECAR DE LA 
REAL 

PALMA 070014 30  

07004229 
CEIP MARIA ANTÒNIA 
SALVÀ

PASSATEMPS, 
125

070400018 07120 SON SARDINA PALMA 070014 73  

07004321 
CEIP ANSELM 
TURMEDA

CAP BLANC, 15 070400019 07011 VILETA, SA PALMA 070014 69  

07006861 CEIP SON ANGLADA 
REVEREND 
GABRIEL 
BESTARD, 38

070400019 07011 VILETA, SA PALMA 070014 71  

07004382 CEIP JUNÍPER SERRA 
ESCULTOR 
GALMÉS, S/N

070410002 07520 PETRA PETRA 070026 95  018 
07004576 CEIP SA GRADUADA FADRINS, S/N 070440001 07420 POBLA, SA POBLA, SA 070051 142  

07007887 
CEIP TRESORER 
CLADERA

MERCAT, S/N 070440001 07420 POBLA, SA POBLA, SA 070051 143  

07004564 CEIP VIALFÀS RENOU, 159 070440001 07420 POBLA, SA POBLA, SA 070051 141  

07013334 CEIP SON BASCA 
DE  SAGASTA, 
S/N

070440001 07420 POBLA,SA POBLA,SA 070051 213 018 
07015781 CEIP NOU DE SA POBLA TRAGINERS, S/N 070440001 07420 POBLA,SA POBLA,SA 070051 231  

07004424 CEIP JOAN MAS 
CARRETERA DEL 
PORT, S/N

070420004 07460 POLLENÇA POLLENÇA 070051 138 018 
07006317 

CEIP MIQUEL COSTA I 
LLOBERA

SOR CIFRE DE 
COLONYA, S/N

070420004 07460 POLLENÇA POLLENÇA 070051 139  

07004461 
CEIP MIQUEL 
CAPLLONCH

VICENÇ BUADES, 
S/N

070420005 07470 
PORT DE 
POLLENÇA

POLLENÇA 070051 140  

07012858 CEIP BOCCHORIS 
MESTRE 
ALBERTÍ, 1

070420005 07470 
PORT DE 
POLLENÇA

POLLENÇA 070051 204  

07004503 
CEIP CLIMENT SERRA I 
SERVERA

LLUÍS VIVES, 1 070430001 07260 PORRERES PORRERES 070087 195  

07004621 
CEIP PUIG DE NA 
FÀTIMA

CARRER DE SA 
VELA,65

070450002 07194 PUIGPUNYENT PUIGPUNYENT 070014 74  

07007085 
CEIP COLÒNIA DE SANT 
JORDI

GABRIEL ROCA, 
S/N

070590002 07638 
COLÒNIA DE 
SANT JORDI 

SALINES, SES 070087 200  

07005490 CEIP SES SALINES LA PAU, S/N 070590003 07640 SALINES, SES SALINES, SES 070087 201  

07004667 CEIP BUSCASTELL 
CTRA. SANTA 
AGNÈS, KM 5,7

070460002 07820 
SANT ANTONI DE 
PORTMANY

SANT ANTONI 
DE PORTMANY

070063 164  

07004680 CEIP CAN COIX 
CTRA. SANTA 
AGNÈS, KM 1,5

070460002 07820 
SANT ANTONI DE 
PORTMANY

SANT ANTONI 
DE PORTMANY

070063 165 AL 
07006962 CEIP CERVANTES 

MARINO 
RIQUER, S/N

070460002 07820 
SANT ANTONI DE 
PORTMANY

SANT ANTONI 
DE PORTMANY

070063 166 018 
07007061 

CEIP GUILLEM DE 
MONTGRÍ

CTRA. SANTA 
AGNÈS, S/N

070460002 07820 
SANT ANTONI DE 
PORTMANY

SANT ANTONI 
DE PORTMANY

070063 167  

07013565 CEIP SANT ANTONI  CORB MARÍ,  S/N 070460002 07820 
SANT ANTONI DE 
PORTMANY

SANT ANTONI 
DE PORTMANY

070063 219 018 
07004631 CEIP VARA DE REY VARA DE REY, 32 070460002 07820 

SANT ANTONI DE 
PORTMANY

SANT ANTONI 
DE PORTMANY

070063 163  

07006706 
CEIP SANT MATEU DE 
BAIX 

CTRA. SANTA 
GERTRUDIS, KM 
6

070460003 07816 
SANT MATEU 
D’ALBARCA 

SANT ANTONI 
DE PORTMANY 

070063 168 FI 

07004710 CEIP SANT RAFEL TONI DES POU, 5 070460004 07816 SANT RAFEL  
SANT ANTONI 
DE PORTMANY

070063 169 AL 
07004734 

CEIP SANTA AGNÈS DE 
CORONA

CTRA. CORONA, 
KM. 11,5

070460005 07828 
SANTA AGNÈS DE 
CORONA

SANT ANTONI 
DE PORTMANY

070063 170 MU 

07004862 CEIP SON JUNY 
PASSEIG DE 
JOAN MAS I 
MATAS, S/N

070490001 07240 SANT JOAN SANT JOAN 070026 96  
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07004904 CEIP LABRITJA 
CARRETERA 
D’EIVISSA, S/N

070500001 07810 
SANT JOAN DE 
LABRITJA

SANT JOAN DE 
LABRITJA

070063 162  

07006160 
CEIP TORRES DE 
BALÀFIA

SANT LLORENÇ, 
3

070500002 07812 
SANT LLORENÇ 
DE BALÀFIA

SANT JOAN DE 
LABRITJA

070063 171 EF 
07004931 CEIP BALANSAT 

CTRA. D’EIVISSA, 
S/N

070500003 07815 
SANT MIQUEL DE 
BALANSAT

SANT JOAN DE 
LABRITJA

070063 172  

07004795 CEIP ES VEDRÀ 
ESCOLES NOVES, 
S/N

070480002 07839 
SANT AGUSTÍ DES 
VEDRÀ

SANT JOSEP DE 
SA TALAIA

070063 173 018 
07015537 CEIP SES PLANES 

SANT AGUSTÍ, 
S/N

070480002 07839 
SANT AGUSTÍ DES 
VEDRÀ

SANT JOSEP DE 
SA TALAIA

070063 228  

07007541 CEIP CAN GUERXO D’EN PUJOL, 2 070480004 07817 
SANT JORDI DE 
SES SALINES

SANT JOSEP DE 
SA TALAIA

070063 175 AL 

07013361 CEIP CAN RASPALLS 
PARCEL·LA SUD 
1ª ILLETA, PLA 
PARCIAL

070480004 07817 
SANT JORDI DE 
SES SALINES 

SANT JOSEP DE 
SA TALAIA 

070063 215 018 

07004825 CEIP SANT JORDI 
CARRETERA DE 
L’AEROPORT, 
S/N

070480004 07817 
SANT JORDI DE 
SES SALINES 

SANT JOSEP DE 
SA TALAIA 

070063 176  

07004771 CEIP L’URGELL 
AVDA. DEL 
DIPUTAT JOSEP 
RIBAS, S/N

070480005 07830 
SANT JOSEP DE 
SA TALAIA 

SANT JOSEP DE 
SA TALAIA  

070063 177 018 

07007310 CEIP PUNTA DE N’AMER ROSELLES, 17 070510005 07560 COMA, SA 
SANT LLORENÇ 
DES CARDASSAR

070026 97  

07005003 
CEIP MESTRE GUILLEM 
GALMES

ESCOLES, 57 070510002 07530 
SANT LLORENÇ 
DES CARDASSAR

SANT LLORENÇ 
DES CARDASSAR

070026 98 018 
07006329 CEIP SANT MIQUEL S’ESTACIÓ, 8 070510003 07540 SON CARRIÓ 

SANT LLORENÇ 
DES CARDASSAR

070026 99  

07014156 CEIP SA GARRIGA 
PERE TUDURÍ, 
PARATGE, CAMÍ 
VELL 
D’ULLASTRAR

070520014 07710 SANT LLUÍS SANT LLUÍS 070038 225  

07005064 CEIP SANT LLUÍS 
D’ALLEMAND, 
122

070520014 07710 SANT LLUÍS SANT LLUÍS 070038 112  

07005076 
CEIP MESTRE 
GUILLEMET

ESCOLES, 10  070530004 07142 SANTA EUGÈNIA SANTA EUGÈNIA 070051 144  

07013206 CEIP VÉNDA D’ARABÍ 
RAFAEL SAINZ 
DE LA CUESTA, 
S/N

070540004 07840 SANTA EULÀRIA 
SANTA EULÀRIA 
DEL RIU 

070063 211 018 

07007073 
CEIP NOSTRA SENYORA 
DE JESÚS

SES VINYES, 10 070540001 07819 JESÚS 
SANTA EULÀRIA 
DES RIU

070063 178  

 07013048 CEIP S’OLIVERA 
FINCA 
S’OLIVERA, S/N

070540002 07819 PUIG D’EN VALLS 
SANTA EULÀRIA 
DES RIU

070063 209 018 

07005091 CEIP PUIG D’EN VALLS 
CIUTAT JARDÍ, 
S/N

070540002 07819 PUIG D’EN VALLS 
SANTA EULÀRIA 
DES RIU 

070063 179 018 

07006202 CEIP SANT CARLES 
CARRETERA DE 
SANT CARLES, 
S/N

070540003 07850 SANT CARLES 
SANTA EULÀRIA 
DES RIU 

070063 180  

07005192 CEIP SANT CIRIAC 
VÉNDA DES 
COLOMS, 5

070540004 07840 SANTA EULÀRIA 
SANTA EULÀRIA 
DES RIU

070063 181 018 

07007322 CEIP SANTA EULÀRIA 
VÉNDA DES 
COLOMS, 7

070540004 07840 SANTA EULÀRIA 
SANTA EULÀRIA 
DES RIU 

070063 182 018 
07005234 

CEIP SANTA 
GERTRUDIS

CTRA. DE SANT 
MIQUEL, KM.10

070540005 07814 
SANTA 
GERTRUDIS 

SANTA EULÀRIA 
DES RIU

070063 183 018 
07005246 CEIP VORA MAR BONA VISTA, 93 070550001 07458 CAN PICAFORT 

SANTA 
MARGALIDA

070051 145  

07005261 CEIP ELEONOR BOSCH 
GUILLEM CRESPÍ 
COLL, 1

070550002 07450 
SANTA 
MARGALIDA

SANTA 
MARGALIDA

070051 146 018 

07005295 
CEIP MELCIOR 
ROSSELLÓ I SIMONET 

CARRETERA MA 
3010 SANTA 
MARIA- PÒRTOL

070560001 07320 
SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

070051 147 018 
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07006342 
CEIP MARE DE DÉU DE 
LA CONSOLACIÓ

CONVENT, 13 070570001 07691 
ALQUERIA 
BLANCA 

SANTANYÍ 070087 196  

07006937 
CEIP SANTA MARIA DEL 
MAR

SANT ANTONI, 
S/N

070570002 07660 CALA D’OR SANTANYÍ 070087 197 018 

07012883 CEIP CALONGE 
PLAÇA DE SANT 
MIQUEL, S/N

070570004 07669 CALONGE SANTANYÍ 070087 206 
EF, MU, 
AL

07007784 CEIP SANT DOMINGO 
SANT 
DOMINGO, S/N

070570006 07690 LLOMBARDS SANTANYÍ 070087 198  

07005398 CEIP BLAI BONET 
GÓMEZ ULLA, 
S/N

070570008 07650 SANTANYÍ SANTANYÍ 070087 199  

07006561 CEIP ES TORRENTET SELVA, 17 070580001 07369 BINIAMAR SELVA 070051 148  

07006573 CEIP SES ROQUES 
DE SES ESCOLES, 
2-4

070580002 07314 CAIMARI SELVA 070051 149 MU 

07007723 CEIP S’OLIVAR 
ALFONSO XIII, 
10

070580003 07314 MOSCARI SELVA 070051 150  

07005453 CEIP ES PUTXET 
CARRER DE SES 
ESCOLES, 14

070580004 07313 SELVA SELVA 070051 151  

07004758 CEIP CAN BRIL 
MOSSÈN 
BARTOMEU 
OLIVER I 
AMENGUAL, 1

070470005 07140 SENCELLES SENCELLES 070051 152  

07005532 CEIP RODAMILANS 
DE LES CORTS, 
S/N

070600001 07510 SINEU SINEU 070051 153 018 
07006287 CEIP PERE CERDÀ 

CANONGE 
OLIVER, 12

070610003 07108 PORT DE SÓLLER SÓLLER 070014 76  

07005593 CEIP ES FOSSARET DE LES ÀNIMES, 17 070610004 07100 SÓLLER SÓLLER 070014 77  

07005660 CEIP ES PUIG 
CARRETERA DE 
POLLENÇA, S/N

070610004 07100 SÓLLER SÓLLER 070014 79  

07005601 CEIP SES MARJADES 
CAMÍ DE SES 
MARJADES, 1

070610004 07100 SÓLLER SÓLLER 070014 78  

07007334 CEIP NA PENYAL SES AFORES, S/N 070620003 07560 CALA MILLOR SON SERVERA 070026 100 018

07005684 
CEIP JAUME FORNARIS I 
TALTAVULL

CREUS, S/N 070620008 07550 SON SERVERA SON SERVERA 070026 101 018 
07006330 

CEIP NICOLAU 
CALAFAT

VENERABLE SOR 
AINA, 20

070630004 07170 VALLDEMOSSA VALLDEMOSSA 070014 80  

07005787 CEIP ES CREMAT JOAN MIRÓ, 4 070650001 07250 
VILAFRANCA DE 
BONANY

VILAFRANCA DE 
BONANY

070026 102 018 
 
 

B. Relació d’instituts d’educació secundaria i centres integrats de formació professional 

Codi Nom Adreça Codi localitat CP Localitat Municipi  
Zona de 
concurs

Núm. 
ordre

Places 
itiner.

07007607 
IES JOSEP MIQUEL 
GUÀRDIA 

AVDA. VERGE 
DEL TORO, S/N

070020001 07730 ALAIOR ALAIOR 070038 401  

07013590 IES PORT D’ALCÚDIA 
BISBE PONT, 
S/N

070030003 07410 PORT D’ALCÚDIA ALCÚDIA 070051 469  

07007851 IES ALCÚDIA 
ANTONI MARIA 
ALCOVER, S/N

070030003 07410 PORT D’ALCÚDIA ALCÚDIA 070051 402  

07008338 IES BALTASAR PORCEL SON PRIM, S/N 070050001 07150 ANDRATX ANDRATX 070014 403  

07006305 
IES LLORENÇ GARCIAS I 
FONT

PERE AMORÓS 
ESTEVA, 4

070060001 07570 ARTÀ ARTÀ 070026 404  

07013140    IES BINISSALEM 
ANDREU 
POL « NIUER » 
BATLE, S/N

070080002 07350 BINISSALEM BINISSALEM 070051 463  

07008855 IES BENDINAT 
ARQUITECTE 
FRANCESC 
CASES, 13 

070110013 07181 
CASTELL DE 
BENDINAT 

CALVIÀ 070014 459  
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07007899 IES CALVIÀ 
AVINGUDA SON 
PILLO, S/N

070110012 07180 SANTA PONÇA CALVIÀ 070014 405  

07008363 IES SON FERRER CÒNDOR, 9 070110017 07181 SON FERRER CALVIÀ 070014 406  

07008454 IES DAMIÀ HUGUET 
CAMI DES 
RAVELLAR, 
FINCA NA 
LLARGA

070130001 07630 CAMPOS CAMPOS 070087 407  

07008341 IES CAPDEPERA 
CAMÍ VELL DEL 
FAR

070140002 07580 CAPDEPERA CAPDEPERA 070026 408  

07000832 
IES JOSEP MARIA 
QUADRADO

MALLORCA, 65 070150003 07760 CIUTADELLA CIUTADELLA 070040 409  

07000844 
IES MARIA ÀNGELS 
CARDONA

RONDA DE 
BALEARS, S/N

070150003 07760 CIUTADELLA CIUTADELLA 070040 410  

07001401 IES ISIDOR MACABICH 
SA BLANCA 
DONA, S/N - 
APARTAT DE 
CORREUS 811 

070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 411  

07006299 IES SA BLANCA DONA 
CARRETERA DE 
SANT ANTONI, 
KM 1,2

070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 412  

07008089 IES SA COLOMINA 
VICENT SERRA 
ORVAY, S/N

070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 413  

07001371 
IES SANTA MARIA 
D’EIVISSA

AVDA. IGNASI 
WALLIS, 33

070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 414  

07013164 IES  JOSEP FONT I TRIAS 
PUNTA DE SON 
QUINT, S/N

070200002 07019 ESPORLES ESPORLES 070014 465  

07007905 IES FELANITX 
CTRA. DE 
PETRA, S/N

070220003 07200 FELANITX FELANITX 070087 415  

07008387 IES BIEL MARTÍ 
AVINGUDA DE 
SON MORERA, 
S/N

070230001 07750 FERRERIES FERRERIES 070040 416  

07007802 IES MARC FERRER 
AVINGUDA 8 
D’AGOST, 90 

070240007 07860 
SANT FRANCESC 
DE FORMENTERA

FORMENTERA 070075 417  

07001551 IES BERENGUER 
D’ANOIA

CTRA. PALMA-
ALCÚDIA, S/N 

070270001 07300 INCA INCA 070051 418  

07015860 CIFP PAU CASESNOVES JOAN MIRÓ, 22 070270001 07300 INCA INCA 070051 485  

07015835 IES INCA JOAN MIRÓ, 22 070270001 07300 INCA INCA 070051 480  

07008065 IES S’ARENAL 
ANTIGA 
CARRETERA CAP 
BLANC, S/N 

070310001 07600 ARENAL, S’ LLUCMAJOR 070014 420  

07008511 IES LLUCMAJOR 
AVINGUDA DE 
GRÀCIA, 73

070310003 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR 070087 421  

07002208 IES MANACOR 
DE SES 
TAPARERES, 32 

070330006 07500 MANACOR MANACOR 070026 423  

07002191 IES MOSSÈN ALCOVER 
RONDA 
L’INSTITUT, S/N

070330006 07500 MANACOR MANACOR 070026 422  

07013371 IES PORTO CRISTO 
CTRA. PORTO 
CRISTO SON 
SERVERA, S/N

 070330009 07680 PORTO CRISTO MANACOR 070026 466  

07007954 IES CAP DE LLEVANT 
FRANCESC F. 
ANDREU, 2

070320010 07703 MAÓ MAÓ 070038 424  

07001964 
IES JOAN RAMIS I 
RAMIS

AVDA. VIVES 
LLULL, 15

070320010 07703 MAÓ MAÓ 070038 425  

07001940 
IES PASQUAL CALBÓ I 
CALDÉS

FRANCESC F. 
ANDREU, 1

070320010 07703 MAÓ MAÓ 070038 426  

07015720 CIFP DE LA MAR 
RUIZ I PABLO, 
13

070320010 07703 MAÓ MAÓ 070038 479  

07014879 IES SANT MARÇAL 
PINTOR PERE 
SUREDA, 3

070360001 07141 CABANETA, SA MARRATXÍ 070014 473  

07014703 CIFP SON LLEBRE 
INÉS DE 
RIBERA, 8

070360003 07009 PLA DE NA TESA MARRATXÍ 070014 472  

07008818 IES MARRATXÍ ARBRE DE LA 070360004 07141 PONT D’INCA, ES MARRATXÍ 070014 457  ht
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CIÈNCIA, 1

07008004 IES ALBUHAIRA 
MARIA I JOSEP, 
S/N

070390001 07440 MURO MURO 070051 427  

07013620 

CIFP ESCOLA DE 
FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
NAUTICO- PESQUERA

DIC DE L’OEST, 
S/N 

070400012  07014 PALMA PALMA 070014 470  

07003894 IES ANTONI MAURA PERÚ, 4 070400012 07007 PALMA PALMA 070014 428  

07007930 
IES ARXIDUC LLUÍS 
SALVADOR

GILABERT DE 
CENTELLES,12 

070400012 07005 PALMA PALMA 070014 429  

07013383 
IES CENTRE DE 
TECNIFICACIÓ 
ESPORTIVA ILLES 
BALEARS

GREMI FONERS, 
4  POLÍGON DE 
SON CASTELLÓ 

 070400012 07009 PALMA PALMA 070014 467  

07008016 IES EMILI DARDER 
SALVADOR 
DALÍ, 4

070400012 07011 PALMA PALMA 070014 431  

07015884 
CIFP FRANCESC DE 
BORJA MOLL

CARACAS, 6 070400012 07007 PALMA PALMA 070014 483  

07015847 IES NOU LLEVANT CARACAS, 6 070400012 07007 PALMA PALMA 070014 481  

07006512 IES GUILLEM SAGRERA 
SALVADOR 
DALÍ, 5

070400012 07011 PALMA PALMA 070014 433  

07003882 IES JOAN ALCOVER 
VIA ALEMANYA, 
14 070400012 07003 PALMA PALMA 070014 434  

07007152 
IES JOAN MARIA 
THOMÀS

PABLO 
IGLESIAS, 93

070400012 07004 PALMA PALMA 070014 435  

07007796 
IES JOSEP MARIA 
LLOMPART

PEDAGOG JOAN 
CAPÓ, 2

070400012 07010 PALMA PALMA 070014 436  

07007747 
IES JOSEP SUREDA I 
BLANES

JOAN COLL, 2 070400012 07008 PALMA PALMA 070014 437  

07015872 CIFP JUNÍPER SERRA 
CAMÍ DE SON 
CLADERA, 20

070400012 07009 PALMA PALMA 070014 484  

07015859 IES SON CLADERA 
CAMÍ DE SON 
CLADERA, 20 

070400012 07009 PALMA PALMA 070014 482  

07016438 CIFP L’EMBAT 
GREMI DE 
TEIXIDORS, 33 

070400012 07009 PALMA PALMA 070014 486  

07007371 IES MADINA MAYURQA 
MIQUEL ARCAS, 
4

070400012 07010 PALMA PALMA 070014 439  

07003869 IES POLITÈCNIC MENORCA, 1 070400012 07011 PALMA PALMA 070014 440  

07003870 IES RAMON LLULL 
VIA PORTUGAL, 
2

070400012 07012 PALMA PALMA 070014 441  

07007838 IES SES ESTACIONS 
MARQUÈS DE 
FONTSANTA, 12

070400012 07005 PALMA PALMA 070014 442  

07006925 IES SON RULLAN 
ARQUEBISBE 
MIQUEL ROCA, 
10

070400012 07009 PALMA PALMA 070014 443  

07013139 IES LA RIBERA MARTINET, 8 070400020 07610 PLATJA DE PALMA PALMA 070014 462  

07003845 IES SON PACS 
CARRETERA DE 
SÓLLER, 13 

070400018 07120 SON SARDINA PALMA 070014 444  

07013498 CIFP JOAN TAIX SAGASTA, S/N 070440001 07420 POBLA, SA POBLA, SA 070051 468  

07008107 IES CAN PEU BLANC 
CAMÍ DE 
GAIETA,S/N 

070440001 07420 POBLA, SA POBLA, SA 070051 456  
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07006470 
IES GUILLEM CIFRE DE 
COLONYA

MARE ALBERTA, 
S/N

070420004 07460 POLLENÇA POLLENÇA 070051 447  

07008843 IES CLARA HAMMERL 
ROGER DE 
FLOR, S/N

070420005 07470 
PORT DE 
POLLENÇA

POLLENÇA 070051 458  

07013152    IES PORRERES 
CTRA. DE 
MONTUÏRI , S/N

070430001 07260 PORRERES PORRERES 070087  464  

07007553 
IES QUARTÓ DE 
PORTMANY

CAS RAMONS, 4 070460002 07820 
SANT ANTONI DE 
PORTMANY

SANT ANTONI 
DE PORTMANY

070063 448  

07014144 IES SA SERRA 
CAMÍ DE 
BENIMUSSA, 7

070460002 07820 
SANT ANTONI DE 
PORTMANY

SANT ANTONI 
DE PORTMANY

070063 471  

07012962    IES BALÀFIA 
FINCA CAN XIC 
TONIÓ, S/N

070500002 07812 
SANT LLORENÇ DE 
BALÀFIA

SANT JOAN DE 
LABRITJA

070063 461  

07008867 IES SANT AGUSTÍ 
FINCA DAVALL 
ES POU, S/N

070480002 07839 
SANT AGUSTÍ DES 
VEDRÀ 

SANT JOSEP DE 
SA TALAIA

070063 460  

07007929 IES ALGARB 
GUILLEM DE 
MONTGRÍ, S/N

070480004 07817 
SANT JORDI DE 
SES SALINES

SANT JOSEP DE 
SA TALAIA

070063 449  

07014922 CIFP CAN MARINES 
CTRA. DE SANT 
CARLES, KM. 8 

070540004 07840 SANTA EULÀRIA 
SANTA EULÀRIA 
DES RIU

070063 475  

07015410 IES QUARTÓ DEL REI 
RAFAEL SAINZ 
DE LA CUESTA, 
5

070540004 07840 SANTA EULÀRIA 
SANTA EULÀRIA 
DES RIU 

070063 476  

07007759 IES XARC 
MARIA 
VILLANGOMEZ, 
2 

070540004 07840 SANTA EULÀRIA 
SANTA EULÀRIA 
DES RIU 

070063 450  

07008351 IES SANTA MARGALIDA 
CTRA. SANTA 
MARGALIDA-
CAN PICAFORT, 
S/N

070550002 07450 
SANTA 
MARGALIDA 

SANTA 
MARGALIDA 

070051 451  

07014909 IES SANTA MARIA 
VIA MA-3010, 
DE SANTA 
MARIA A 
PÒRTOL

070560001 07320 
SANTA MARIA DEL 
CAMÍ 

SANTA MARIA 
DEL CAMÍ 

070051 474  

07008053 IES SANTANYÍ 
BERNAT VIDAL I 
THOMÀS, S/N

070570008 07650 SANTANYÍ SANTANYÍ 070087 452  

07008481 IES SINEU 
CARRETERA DE 
LLORET, S/N

070600001 07510 SINEU SINEU 070051 453  

07007917 
IES GUILLEM COLOM 
CASASNOVES

AVINGUDA DE 
JULI RAMIS, S/N

070610004 07100 SÓLLER SÓLLER 070014 454  

07008375 IES PUIG DE SA FONT 
C/ DE SA 
CONILLERA, 2

070620008 07550 SON SERVERA SON SERVERA 070026 455  

 

C. Relació de centres d’educació especial 
Codi Nom Adreça Codi localitat CP Localitat Municipi Zona de concurs Núm. ordre  

07004023 CEE SON FERRIOL AVINGUDA DEL CID, 581 070400007 07300 CREU VERMELLA, SA PALMA 070014 301  

 
 Nota: els professors tècnics de formació professional de serveis a la comunitat exerciran la seva funció en l’àmbit de l’assistència social.   

D. Relació d’equips d’atenció primerenca 
 

Codi Equip d’atenció primerenca Localitat Núm. ordre    
07700222 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA MENORCA (SUBSEU  LLEVANT MAÓ) MAÓ 620 
07700179 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA EIVISSA-FORMENTERA EIVISSA 622 
07700301 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA FORMENTERA (SUBSEU D’EIVISSA-FORMENTERA)  FORMENTERA 630 ht
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07700167 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA MENORCA CIUTADELLA 623 
07700261 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA PONENT SANTA PONÇA 624 
07700258 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA ES RAIGUER INCA 625 
07700246 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA LLEVANT MANACOR  626 
07700283 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA NORD (SUBSEU DES RAIGUER)  ALCÚDIA 627 
07700295 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA TRAMUNTANA (SUBSEU PONENT) ESPORLES 628 
07700271 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA SUD  LLUCMAJOR 629 
07700374 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA MALLORCA CENTRE 

SANTA MARIA DEL 

CAMÍ 
645 

07700398 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA PALMA I PALMA 646 

07700404 EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA PALMA II PALMA 647 

 

 
E. Relació d’equips generals d’orientació

 

Codi Nom  Sector  Seu central  Núm. ordre 
07700121 EOEP  PALMA-1 PALMA 1 SON FERRIOL-PALMA 601 
07700143 EOEP  PALMA-2 PALMA 2 PALMA 602 
07700131 EOEP  SÓLLER   603 
07700052 EOEP CALVIÀ-ANDRATX   604

07700088 EOEP  EIVISSA-FORMENTERA 
EIVISSA-

FORMENTERA 
EIVISSA 605 

07700118 EOEP MENORCA MENORCA MAÓ 607 
07700076 EOEP MENORCA (SUBSEU CIUTADELLA)   608 
07700091 EOEP INCA INCA INCA 609 
07700313 EOEP MURO MURO MURO 612 
07700106 EOEP MANACOR MANACOR MANACOR 610 
07700064 EOEP CAMPOS CAMPOS  611 

 
F. Relació de centres d’educació de persones adultes 

 

Codi Nom Codi localitat Localitat Municipi 
Zona de 
concurs

Núm.  
ordre Places itinerants 

07000649 CEPA ES RAIGUER 070080002 BINISSALEM BINISSALEM 070051 502 044,074 
07001757 CEPA S’ARENAL 070400002 S’ARENAL PALMA 070014 505 045, 074, 018 
07006998 CEPA SON CANALS 070400012 PALMA  PALMA 070014 506 018 
07007115 CEPA PITIÜSES (*) 070260001 EIVISSA EIVISSA 070063 507  074 
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07007127 CEPA JOAN MIR I MIR (*) 070320010 MAÓ  MAÓ 070038 508 074, 018 
07007668 CEPA CIUTADELLA (*) 070150003 CIUTADELLA CIUTADELLA 070040 509 074 
07007671 

CEPA FRANCESC DE BORJA 
MOLL 

070270001 INCA INCA 070051 510 018 
07007681 CEPA LLEVANT 070330006 MANACOR MANACOR 070026 511  018 
07007693 CEPA LA BALANGUERA 070400012 PALMA PALMA 070014 512 018 
07008171 CEPA ARTÀ (*) 070060001 ARTÀ ARTÀ 070026 514 074 
07008181 

CEPA MANCOMUNITAT DES 
PLA

070650001 
VILAFRANCA DE 
BONANY

VILAFRANCA  
DE BONANY

070026 515 074 
07008211 CEPA SANT ANTONI 070460002 SANT ANTONI SANT ANTONI 070063 517 074 
07008223 CEPA CAMP RODÓ (*) 070400012 PALMA PALMA 070014 518 074, 018 
07008235 CEPA CALVIÀ (*) 070110007 MAGALUF CALVIÀ 070014 519 042, 046, 074 
07008247 CEPA ALCÚDIA 070030001 ALCÚDIA ALCÚDIA 070051 520 018, 074 
07013899 CEPA SUD (*) 070130001 CAMPOS CAMPOS 070087 523  

07013905 CEPA SA POBLA (*) 070440001 SA POBLA SA POBLA 070051 525 074 

 
  
 

(*) NOTA: els CEPA que a continuació s’enumeren tenen adscrites aules externes d’adults amb codi 
administratiu propi, a les quals s’haurà de desplaçar el professorat assignat a la seu central, si hi pertoca. 
 

Centre Aules externes d’adults adscrites
CEPA PITIUSES AULA de Santa Eulària AULA de Formentera  AULA Centre Penitenciari Eivissa
CEPA ARTÀ AULA Son Servera AULA de Capdepera
CEPA CALVIÀ AULA Andratx
CEPA SUD AULA Felanitx
CEPA CAMP RODÓ AULA Sóller
CEPA SA POBLA AULA de Muro
CEPA JOAN MIR I MIR  AULA d’Alaior AULA des Castell AULA Maó AULA de Sant Lluís
CEPA CIUTADELLA AULA des Mercadal AULA des Migjorn Gran AULA Ferreries

 

G. Relació d’escoles oficials d’idiomes 

Codi Nom Codi localitat Localitat Municipi Núm.  
ordre 

07002373 ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’EIVISSA 070260001 EIVISSA EIVISSA 541

07500521 
AMPLIACIÓ EOI D’EIVISSA A SANT 
ANTONI DE PORTMANY

070460002 
SANT ANTONI 
DE PORTMANY

SANT ANTONI 
DE PORTMANY

548 

07500439 
AMPLIACIÓ EOI D’EIVISSA A 
FORMENTERA 

070240007 
SANT FRANCESC 
DE 
FORMENTERA

FORMENTERA 549 

07012834 ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’INCA 070270001 INCA INCA 545

07500518 AMPLIACIÓ EOI INCA A ALCÚDIA 070030003 PORT D’ALCÚDIA ALCÚDIA 550ht
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07012846 
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE 
MANACOR

070330006 MANACOR MANACOR 544 

07008478 ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE MAÓ 070320010 MAÓ MAÓ 543

07015264 
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE 
CIUTADELLA

070150003 CIUTADELLA CIUTADELLA 547 

07007191 
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES  DE PALMA, 
ANDREU CRESPI PLAZA

070400012 PALMA PALMA 542 

07013097 ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE  CALVIÀ 070110013 
CASTELL DE 
BENDINAT

CALVIÀ 546 

 

H. Relació de conservatoris professionals de música i dansa 

Codi Nom Codi localitat Localitat Municipi Núm. ordre 

07008648 
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE 
MÚSICA I DANSA D’EIVISSA I 
FORMENTERA CATALINA BUFI

070260001 EIVISSA EIVISSA 554 

07008119 
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE 
MÚSICA I  DANSA DE MENORCA

070320010 MAÓ MAÓ 553 

07006810 
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE 
MÚSICA I  DANSA DE MALLORCA

070400012 PALMA PALMA 551 
 

 

I. Relació de centres d’arts plàstiques i disseny  

Codi Nom Codi localitat Localitat Municipi Núm. ordre 

07001423 ESCOLA D’ART D’EIVISSA 070480004 S. JORDI DE SES SALINES SANT JOSEP DE SA TALAIA 531

07007188 ESCOLA D’ART DE MENORCA 070320010 MAÓ MAÓ 533

07004035 ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY 
DE LES ILLES BALEARS

070400012 PALMA PALMA 532 
 

J. Relació de centres d’educació infantil de primer cicle (0-3 anys) 

Codi Nom Adreça Codi localitat CP Localitat Municipi 
Zona de 

concurs 
Núm. 

ordre 
07013668 

EI  FRANCESC DE 
BORJA MOLL

CAMÍ VELL, S/N 070150003 07760 CIUTADELLA CIUTADELLA 070040 350 

07013681 
EI  MAGDALENA 
HUMBERT

DALT SANT JOAN, 
S/N

070320010 07703 MAÓ MAÓ 070038 351 
07013671 

EI VERGE DE LA 
SALUT

GENERAL RIERA, 65 070400012 07010 PALMA PALMA 070014 352 
07015823 EI CAN NEBOT 

FINCA DE CAN 
NEBOT, S/N

070480004 07817 
SANT JORDI DE 
SES SALINES

SANT JOSEP 
DE SA TALAIA

070063 353 
 

K. Relació de centres d’educació infantil i primària i ESO (CEIPIESO) 

Codi Nom Adreça Codi  Localitat CP Localitat Municipi 
Zona de 
concurs

Núm. 
ordre 

Places 
itiner.

07006895 
CEIPIESO PINTOR JOAN 
MIRÓ

AVINGUDA DE 
MÈXIC, 3

070400012 07007 PALMA PALMA 070014 59 018 

07004311 CEIPIESO SON QUINT 
CATALINA 
MARCH, 4

070400019 07013 VILETA, SA PALMA 070014 68 018 
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07007942 
CEPIESO AURORA 
PICORNELL 

AMER, 46 070400012 07007 PALMA PALMA 070014 430  

07003900 
CEIPIESO GABRIEL 
VALLSECA 

MARE DE DÉU 
DE LA VICTÒRIA, 
36 

070400012 07008 PALMA PALMA 070014 53 018 

 
L. Relació de centres integrats d’educació infantil i primària i ensenyaments musicals (CEIPIEEM) 

Codi Nom Adreça Codi  localitat CP Localitat Municipi 
Zona de 
concurs

Núm. 
ordre 

Places 
Iitiner.

07002026 
CEIPIEEM SIMÓ 
BALLESTER 

AVDA. 
SALVADOR 
JUAN, 20

070330006 07500 MANACOR MANACOR 070026 87 018 

07005945 CEIPIEEM SON SERRA MARIBEL, 48 070400019 07013 VILETA, SA PALMA 070014 70 018

 
M. Relació de centres d’especial dificultat 

Codi Nom Adreça 
Codi  
localitat

CP Localitat Municipi 
Zona de 
concurs

Núm. 
ordre  

Places 
itiner.

07015549 IES CAN BALO 
FRANCESC SALVÀ I 
PIZÀ, S/N

070360004 07141 
PONT D’INCA, 
ES

MARRATXÍ 070014 477  

07013279 
CEPA AMANECER (CENTRE 
PENITENCIARI)

CRTA.  DE SÓLLER, KM. 
3

070400012 07120 PALMA  PALMA  070014 521  

07015483 
AULA EIVISSA (CENTRE 
PENITENCIARI)

BARRI CAN FITA, S/N 070480004 07800 
SANT JORDI DE 
SALINES

SANT JOSEP DE 
SA TALAIA

070063 522   

07014168 
AULA MAÓ (CENTRE 
PENITENCIARI) 

CTRA.  DE SANT LLUÍS, 
S/N

070320010 07702 MAÓ MAÓ 070038 526  

07015951 

CAHOSPDO COL·LEGI PER 
A L’ATENCIÓ 
HOSPITALÀRIA I 
DOMICILIÀRIA MARIA 
ANTÒNIA PASQUAL 

CTRA VALLDEMOSSA, 
79, NIVELL +1, MÒDUL 
B, PASSADÍS Q 

070400012 07010 PALMA PALMA 070014 617 038 

07500786 
SAED MENORCA (SUBSEU 
CAHOSPDO MARIA 
ANTÒNIA PASQUAL) 

AVDA. JOSEP M. 
QUADRADO, 33 

070320010 07703 MAÓ MAÓ 070038 642 038 

07500798 

SAED EIVISSA-
FORMENTERA (SUBSEU 
CAHOSPDO MARIA 
ANTÒNIA PASQUAL) 

VIA PÚNICA, 23 070260001 07800 EIVISSA EIVISSA 070063 640 038 

 
 

O. Relació d’equips específics 
Codi Nom Localitat Núm. ordre 
07500385 EAC EIVISSA-FORMENTERA EIVISSA 636 
07700337 EAC MALLORCA PALMA 634 
07500397 EAC MENORCA MAÓ 635 
07500324 EADIVI EIVISSA-FORMENTERA EIVISSA 637 
07700350 EADIVI MALLORCA PALMA 638 
07500245 EADIVI MENORCA MAÓ 639 
07500555 EOEP EADISOC EIVISSA EIVISSA 633 
07700325 EOEP EADISOC MALLORCA PALMA 631 
07500543 EOEP EADISOC MENORCA MAÓ 632 
07700416 EQUIP ESPECIALITZAT EN ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS (EOEP EACI) PALMA 645 
07700362 EQUIP ESPECÍFIC DE COMUNICACIÓ, LLENGUATGE I APRENENTATGE (ECLA) PALMA 644 

 
Relació de centres amb aula UEECO 
 
Codi Nom Localitat 
07005994 CEIP CAMILO JOSÉ CELA PALMA 
07013361 CEIP CAN RASPALLS SANT JORDI DE SES SALINES 
07006691 CEIP ES PONT PALMA 
07002567 CEIP GUILLEM BALLESTER MURO 
07007061 CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ SANT ANTONI DE PORTMANY 
07004424 CEIP JOAN MAS POLLENÇA 
07004382 CEIP JUNÍPER SERRA PETRA 
07001800 CEIP MARE DE DÉU DEL CARME  MAÓ 
07005003 CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 
07007644 CEIP MESTRE LLUÍS ANDREU SANT FRANCESC 
07013358 CEIP NOVA CABANA ES PONT D’INCA ht
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07000868 CEIP PERE CASASNOVAS CIUTADELLA 
07001289 CEIP PORTAL NOU EIVISSA
07006366 CEIP SA BLANCA DONA EIVISSA 
07013565 CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY SANT ANTONI DE PORTMANY 
07006861 CEIP SON ANGLADA SA VILETA 
07012998 CEIP SON CALIU CALVIÀ 
07013401 CEIP SON PISA PALMA 
07005945 CEIPPIEEM SON SERRA SA VILETA 
07007930 IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR PALMA 
07012962 IES BENDINAT BENDINAT 
07001551 IES BERENGUER D’ANOIA INCA 
07006299 IES BLANCA DONA EIVISSA 
07006512 IES GUILLEM SAGRERA PALMA 
07001964 IES JOAN RAMIS I RAMIS MAÓ 
07000832 IES JOSEP MARIA QUADRADO CIUTADELLA 
07002208 IES MANACOR MANACOR 
07007802 IES MARC FERRER SANT FRANCESC 
07001940 IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS MAÓ 
07013590 IES PORT D’ALCÚDIA PORT D’ALCÚDIA 
07008375 IES PUIG DE SA FONT SON SERVERA 
07015410 IES QUARTÓ DEL REI SANTA EULÀRIA DES RIU 
07008089 IES SA COLOMINA EIVISSA 
07014144 IES SA SERRA SANT ANTONI DE PORTMANY 
07014879 IES SANT MARÇAL SA CABANETA 
07014909 IES SANTA MARIA SANTA MARIA 

 
 
 
 
Relació de centres d’Atenció Preferent per al curs 2022-2023 
 
Codi Nom 
07002907 CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ 
07004321 CEIP ANSELM TURMEDA 
07001812 CEIP ANTONI JUAN ALEMANY 
07005994 CEIP CAMILO JOSÉ CELA 
07007255 CEIP CAS SABONERS 
07001435 CEIP CAS SERRES 
07004503 CEIP CLIMENT SERRA I SERVERA 
07003791 CEIP EL TERRENO 
07000418 CEIP ELS MOLINS 
07006691 CEIP ES PONT 
07004138 CEIP ES SECAR DE LA REAL 
07002932 CEIP ES VIVERO 
07003304 CEIP ESCOLA GRADUADA 
07004011 CEIP FELIP BAUÇÀ 
 07002750 CEIP GÈNOVA 
07002567 CEIP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ 
07001010 CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ 
07003250 CEIP JAFUDÀ CRESQUES 
07002889 CEIP JOAN CAPÓ 
07004382 CEIP JUNÍPER SERRA 
07002804 CEIP LA SOLEDAT 
07001514 CEIP LLEVANT 
07002518 CEIP MARE DE DÉU DEL TORO  
07002865 CEIP MIQUEL PORCEL 
07013863 CEIP MOLÍ D’EN XEMA 
07015653 CEIP NOU D’ALCÚDIA 
07015781 CEIP NOU DE SA POBLA 
07002841 CEIP REI JAUME I 
07006551 CEIP SA CASA BLANCA 
07004576 CEIP SA GRADUADA 
07002245 CEIP SA TORRE 
07007826 CEIP S’ALBUFERA 
07001681 CEIP S’ALGAR 
07004734 CEIP SANTA AGNÈS DE CORONA 
07007723 CEIP S’OLIVAR 
07006861 CEIP SON ANGLADA 
07013334 CEIP SON BASCA 
07002968 CEIP SON CANALS 
07007000 CEIP SON VERÍ 
07007887 CEIP TRESORER CLADERA 
07002981 CEIP VERGE DE LLUC 
07004564 CEIP VIALFÀS 
07002026 CEIPPIEEM SIMÓ BALLESTER ht
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07007942 CEPIESO AURORA PICORNELL 
07003900 CEIPIESO GABRIEL VALLSECA
07006895 CEIPIESO PINTOR JOAN MIRÓ 
07004311 CEIPIESO SON QUINT 
07007772 EI PAULA TORRES 
07002233 EI SA GRADUADA 
07007851 IES ALCÚDIA 
07003894 IES ANTONI MAURA 
07007930 IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR 
07001401 IES ISIDOR MACABICH 
07007747 IES JOSEP SUREDA I BLANES 
07013139 IES LA RIBERA 
07015847 IES NOU LLEVANT 
07003869 IES POLITÈCNIC 
07014144 IES SA SERRA 
07001371 IES SANTA MARIA D’EIVISSA 
07007838 IES SES ESTACIONS 
07015859 IES SON CLADERA 
07006925 IES SON RULLAN 
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