
TRÀMIT 
INTERINITATS
PAS A PAS 
Passes que has de seguir per
emplenar el tràmit telemàtic

TENS DUBTES? NOSALTRES T'AJUDAM!
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www.stei.cat/publica/interinitats2122  Tecleja al navegador:
stei.cat/publica/interinitats2122

 Clica el botó << Accés al tràmit >>

 S'obrirà el web per autenticar-te, hi pots
entrar usant el sistema Cl@ve o el teu
usuari i contrasenya.

1.

2.

3.

http://www.stei.cat/publica/interinitats2021
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  En cas de triar Cl@ve, després podràs seleccionar Cl@ve PIN o Cl@ve permanent.1.
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 Llegeix el que cal saber abans d'iniciar el tràmit i clica  a << següent >>

 Clica sobre << sol�licitud per a la convocatòria d'aspirants a interinitat
de tots els cossos docents >>

1.

2.
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 Revisa que totes les teves dades personals són correctes,
sobretot el correu electrònic a efecte de notificació i
comunicació. Clica  a << següent >>

1.
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 Clica si NO vols ser integrat/da a la borsa del curs 2021-22 o ves
a la pantalla següent per començar la sol�licitud.

1.
2. Comprova, modifica les opcions i clica a << següent >>



INTERINITATS CURS 2021-2022
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud

6
 Comprova les titulacions que ja estan introduïdes
al sistema.

1.

Afegeix noves titulacions cercant-les per paraula clau i tria la que
pertoqui o la més similar (en cas que no la trobis) i la Conselleria
l'afegirà. Clica sobre el símbol de << + >>
Més endavant la sol�licitud et permetrà adjuntar la documentació
pertinent.

2.
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Afegeix noves funcions cercant-les per paraula clau clicant
sobre el símbol de << + >>. Més endavant podràs adjuntar-hi la
documentació que pertoqui.

Selecciona o desfés les especialitats o funcions a les quals
vols aspirar. 

1. 2.
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 Clica sobre el símbol de << + >> de les especialitats o funcions no seleccionades i confirma que les vols seleccionar. Tot seguit
apareixerà una pantalla que t'assegura que ho has fet correctament. Finalment veuràs totes les funcions o especialitats
selecionades.

1.
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 Comprova que tota la informació és correcta i ves a
la << pantalla següent >>.

1.

 Comprova que apareix tota la formació permanent que pertoca fins a
dia 31/08/2020.  En cas de no estar-hi d'acord, cal que facis la sol�licitud i
el tràmit de reconeixement de formació permanent creat a tal efecte. Ho
trobaràs a << stei.cat/interinitats2122 >> dins l'apartat barem ->
formació permanent

2.

 

31/08/2020
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Comprova totes les dades sobre la teva antiguitat i
confirma o no si hi estàs d'acord.
En cas de no estar-hi d'acord, pots fer les al�legacions
pertinents i més endavant podràs adjuntar-ne la
documentació.

1.

2.

Autoritza la Conselleria per a la certificació del Registre
Central de Delinqüents Sexuals. En cas de no fer-ho, ho
hauràs de presentar tu si no vols quedar exclòs/sa de la
borsa.

3.
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Només si en pantalles anteriors has afegit titulacions, funcions
o has indicat que no estaves d'acord amb l'experiència docent i
per tant has d'adjuntar-hi documentació, apareixerà aquesta
pantalla. Cal que cliquis sobre la casella de declaració
responsable per poder avançar a la  pantalla següent.
Clica sobre la casella d'informació sobre protecció de dades per
poder continuar amb el tràmit.

1.

2.
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 En el cas d'haver d'adjuntar documentació, posa el ratolí
sobre la icona de documentació i es desplegarà una
descripció de quina has d'aportar.
Clica sobre  << adjuntar el document >> referent a cada
apartat: titulacions, experiència docent i funció.  
Si no has d'adjuntar documentació no sortirà l'opció.

1.

2.

3.
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Clica << seleccionar un arxiu >> i tria'l del teu ordinador.
Escriu el nom del document adjuntat al requadre.
Clica a << adjuntar >>
Torna a la llista de documents a adjuntar.
En cas d'haver adjuntat documents, apareixerà un
quadre explicatiu sobre aquests. En cas que no ho hagis
de fer, el tràmit ho especifica. 
En ambdós casos clica a << següent >>

1.
2.
3.
4.
5.

6.
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A punt per registrar el tràmit i finalitzar. 
 Desa el justificant, documentació i dades aportades i surt del tràmit. Tant dins el justificant com a la
sol�licitud trobaràs el número de registre de la sol�licitud. Igualment podràs recuperar el tràmit des del
portal del personal a les meves gestions -> gestions telemàtiques -> carpeta ciutadana sempre que ho
hagis fet amb el sistema Cl@ve, amb l'usuari i contrassenya no és possible fer-ho.

1.
2.

Sol�licitud sense documentació adjunta. Sol�licitud amb documentació adjunta. 



Esperam que
aquest tutorial
t'hagi estat útil

PER A QUALSEVOL QÜESTIÓ NO DUBTIS 
A CONTACTAR-NOS A TRAVÉS DE:

publica@stei.cat 

971901600     971845505
971881859     971303912
971482919                          

650933510

@STEIensenyamentpublic

@epublicstei

@steiensenyamentpublic

www.stei.cat/publica


