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EXTRACTO Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 6 
de marp de 2006, de convocatoria de proves selectives per a la 
provisió de places de funcionaris docents dels cossos de 
mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors 
técnics de formació professional, de professors de música i 
arts escéniques i per a l’adquisició de noves especialitats. 
(BOIB 14-03-2006) 
TÍTOL 1 
Procediments d’ingrés i d’accés 
Primera.- Convocatoria i normativa 
1.1 Convocatoria. 
Es convoquen proves selectives per cobrir 874 places. 
La distribució per cossos és la que es detalla a continuació: 

 
Codi Cos Places 
590 Professors d’ensenyament secundari 300 
591 Professors técnics de formació professional 40 
594 Professors de Música i arts escéniques 34 
597 Mestres 500 

La distribució d’aquestes places per cossos i especialitats, és la 
següent: 
Codi Forma d’ingrés o d’accés 
1: procediment d’ingrés lliure 
2: reserva per a aspirants amb alguna discapacitat 
3: procediment d’accés a un cos de grup superior 
4: procediment d’accés a un cos del mateix grup i nivell 

de complement dedestinació. 
T: total. 

Places i especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari 
Codi Especialitat 1 2 3 T 
590001 Filosofia 2 1 2 5 
590004 Llengua castellana i literatura 14 1 15 30 
590005 Geografia i Historia 9 1 10 20 
590006 Matemátiques 9 1 10 20 
590007 Física i Química 4 1 5 10 
590008 Biologia i Geologia 6 1 8 15 
590009 Dibuix 11 1 13 25 
590011 Anglés 14 1 15 30 
590012 Alemany 4 1 5 10 
590014 Llengua i literatura catalanes 11 1 13 25 
590016 Música 4 1 5 10 
590017 Educació Física 9 1 10 20 
590018 Psicologia i Pedagogia 6 1 8 15 
590019 Tecnologia 11 1 13 25 
590061 Economia 2 1 2 5 
590105 Formació i Orientació Laboral 6 1 8 15 
590107 Informática 6 1 8 15 
590125 Sistemes Electrotécnics i Automátics 2 1 2 5 

Total 130 18 152 300 
Places i especialitats del cos de professors técnics de formació professional 

Codi         Especialitat 1 2 T 

 

591201 Cuina i pastisseria 10  10  
591209 Manteniment de vehicles 5  5  
591216 Operacions de producció agraria 5  5  
591225 Serveis a la comunitat 9 1 10  
591227 sistemes i aplicacions informatiques 9 1 10  

Places i especialitats del cos de mestres 1 2 T 
Codi Especialitat    
597AL Audició i llenguatge 52 3 55
597PT Pedagogia terapéutica 70 5 75
597EI Educació infantil 212 8 220
597FI Idioma estranger: anglés 56 4 60
597EF Educació física 47 3 50
597MU Educació musical 38 2 40
 Total 475 25 500

1.2 Normativa d’aplicació en aquests procediments selectius 
Llei orgánica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de 
l’educació (BOE núm. 307, de 24-12-2002). 
Llei orgánica 1/1990, de 3 d’octubre , d’ordenació general del 
sistema educatiu (BOE núm. 238, de 04-10-1990). 

Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats 
sectors de la funció pública dels nacionals d’altres estats 
membres de la Comunitat Europea (BOE núm. 307, de 24-12-
1993). 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les 
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administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (BOE de 27-11-1992), modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener (BOE del 14). 
Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les 
Illes Balears (BOCAIB núm. 15, de 20-05-86). 
Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, pel qual s’aprova el 
Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves 
especialitats en els cossos docents que imparteixen els 
ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d’ins-
pectors d’educació de funcionaris docents (BOE núm. 51, de 
28-02-2004). 
Reial decret 118/2004, de 23 de gener, pel qual regula el títol 
d’especialització didáctica (BOE núm. 30, de 04-02-2004). 
Reial decret 178/2003, de 14 de febrer, sobre entrada i 
permanencia a Espanya de nacionals d’Estats membres de la 
Unió Europea i d’altres Estats part en l’Acord sobre l’Espai 
Económic Europeu. (BOE núm. 46, de 22-02-2003). 
Reial decret 364/1995, de 10 de marc, pel qual s’aprova el 
Reglament general d’ingrés del personal al servei de 
l’Administració general de l’Estat i provisió de llocs de treball 
i promoció professional dels funcionaris civils de 
l’Administració general de l’Estat (BOE núm. 85, de 10-04-
1995). 
Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula 
l’exigencia de coneixement de les llengües oficials al personal 
docent (BOIB núm. 114, de 2209-2001). 
Decret 25/2001, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el 
Reglament que regula l’exigencia de coneixements de llengua 
catalana en els procediments selectius d’accés a la funció 
pública de l’Administració del Govern de les Illes Balears 
(BOIB . núm. 23, de 22-02-2001). 
Decret 52/1999, pel qual es regula l’accés a l’Administració de 
la comunitat autónoma de les Illes Balears de persones amb 
discapacitats (BOIB núm. 60, de 11-05-1999). 
Decret 100/1990, de 29 de novembre, que regula l’ús de les 
llengües oficials de l’Administració de la comunitat autónoma 
de les Illes Balears (BOCAIB núm. 154, de 18-12-1990). 
Ordre de 17 de febrer de 2000, per la qual es fixen les 
titulacions necessaries per a l’ensenyament de i en llengua 
catalana als centres docents de les Illes Balears i es determinen 
les equivalencies i revalidacions en materia de reciclatge de 
llengua catalana per al professorat no universitari (BOIB núm. 
23, de 22-02-2000). 
Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, de 
31 de desembre de 2005, per la qual es publica l’actualització 
de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributaries dels 
tributs propis de la comunitat autónoma de les Illes Balears per 
a l’any 2006 (BOIB núm. 197, de 31-12-2005). 
Altres disposicions d’aplicació general, i també el que 
estableix aquesta convocatoria. 
Segona.- Requisits dels aspirants 
Per tal de ser admés als procediments selectius, l’aspirant haurá 
de tenir els requisits següents: 
2.1 Requisits generals: 
a) Ser ciutadá d’algun dels Estats membres de la Unió Europea 
o tenir la nacionalitat de qualsevol altre estat on, en virtut dels 
tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats 
per l’Estat espanyol, hi sigui d’aplicació la lliure circulació de 
treballadors en els termes en qué s’hagi definit en el tractat 
constitutiu de la Unió Europea. 
També hi podran participar el cónjuge dels espanyols i dels 
nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre 
que no estiguin separats de dret, els seus descendents i els del 
cónjuge que siguin menors de 21 anys o que siguin majors 
d’aquesta edat, pero visquin sota la seva dependencia. 
b) Tenir devuit anys complerts i no excedir, en el moment del 
nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta per a 
la jubilació forcosa dels funcionaris. 
c) Estar en possessió, o complir-ne les condicions per a 
l’expedició, d’alguna de les titulacions que es determinen per a 
cada cos, en aquesta base. En cas que la titulació esmentada 
hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrá que previament 

n’hagi estat concedida la corresponent homologació. 
d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física 
o psíquica incompatible amb l’exercici de la docencia de 
l’especialitat a qué opta. 
e) No haver estat separat mitjancant expedient disciplinari del 
servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se 
inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. 
Els aspirants la nacionalitat dels quals no és l’espanyola hauran 
d’acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció 
disciplinaria ni condemna penal que impossibiliti l’accés a la 
funció pública en el seu estat d’origen. 
f) No ser funcionari de carrera ni funcionari en practiques, o 
estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos al 
qual aspiren ingressar. Excepte aquells que s’adhereixen als 
procediments d’adquisició de noves especialitats a les que es 
refereix el TÍTOL 2 d’aquesta convocatoria. 
g) Acreditar el domini de la llengua catalana segons determina 
l’article segon del Decret 115/2001, de 14 de setembre. 
L’acreditació será efectiva si es posseeixen els nivells o 
titulacions que s’especifiquen en l’Annex 6 d’aquesta 
convocatoria. 
2.2 Requisits específics per participar pel procediment d’ingrés 
lliure. 
Per tal de participar pel procediment d’ingrés lliure, els 
aspirants hauran de complir, a més de les condicions generals, 
els requisits de titulació que s’especifiquen en aquesta base. 
En el cas d’haver obtengut les titulacions a l’estranger, només 
tendran validesa si els ha estat atorgada l’homologació 
corresponent, segons determina el Reial decret 86/1987, de 16-
01-1987, o lliurat el reconeixement en virtut del que preceptua 
la Directiva 89/48/CEE i el Reial decret 1665/1991, de 26-10-
1991. 
2.2.1 Per a l’ingrés al cos de professors d’ensenyament 
secundari: 
a) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o 
arquitecte, o equivalent a efectes de docencia, o haver abonat 
els drets per a la seva expedició. 
Són igualment declarades equivalents, a efectes de docencia 
per a l’ingrés en el cos de professorat d’ensenyament 
secundari, les titulacions que, d’acord amb el que disposa 
l’Annex IV del Reglament d’ingrés, aprovat pel Reial decret 
334/2004, de 27 de febrer, s’enumeren a continuació: 
Tecnologia: Enginyer Técnic. Arquitecte Técnic. Diplomat en 
Máquines Navals. Diplomat en Navegació Marítima. Diplomat 
en Radioelectrónica Naval. 
Formació i Orientació Laboral: Diplomat en Ciencies 
Empresarials Diplomat en Relacions Laborals Diplomat en 
Treball Social Diplomat en Educació Social, Diplomat en 
Gestió i Administració Pública 
Informática: Diplomat en Estadística Enginyer Técnic en 
Informática de Gestió Enginyer Técnic en Informática de 
Sistemes Enginyer Técnic de Telecomunicació, especialitat en 
Telemática 
Sistemes Electrotecnics i Automátics: Diplomat en 
Radioelectrónica Naval Enginyer Técnic Aeronáutic, 
especialitat en Aeronavegació Enginyer Técnic en Informació 
de Sistemes Enginyer Técnic Industrial, especialitat en 
Electricitat, especialitat en Electrónica Industrial Enginyer 
Técnic de Telecomunicació, en totes les especialitats 
b) Estar en possessió del Títol Professional d’Especialització 
Didáctica o del Certificat d’Aptitud Pedagógica expedit per un 
institut de ciencies de l’educació. 
Quedaran exempts d’aquest requisit els aspirants que 
posseeixin el títol de mestre, diplomat en professorat 
d’educació general básica, mestre d’ensenyament primari o 
llicenciat en pedagogia. 
Igualment, d’acord amb el que estableix l’article primer del 
Reial decret 1258/2005, de 8 de novembre, pel qual es 
modifica el Reial decret 118/2004 pel que se regula el títol 
d’especialització didáctica, quedaran exempts d’aquest requisit 
aquells que participin per les especialitats de tecnologia o 
psicologia i pedagogia o per les distintes especialitats de 
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formació professional específica del cos de professors 
d’ensenyament secundari (Economia, FOL, Informática i 
Sistemes electrotecnics i automátics) i aquells que acreditin 
haver prestat serveis docents durant dos cursos academics 
complets o durant dotze mesos exercits en períodes discontinus 
en centres públics o privats als quals fan referencia els articles 
10 i 13 de la Llei orgánica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació. 
2.2.2 Per a l’ingrés al cos de professors técnics de formació 
professional. 
Estar en possessió , o reunir les condicions per a la seva 
expedició, del títol de diplomat universitari, enginyer técnic, 
arquitecte técnic o equivalent a efectes de docencia. 
D’acord amb el que disposa l’Annex V del Reglament d’ingrés, 
aprovat pel Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, es declaren 
equivalents a efectes de docencia, , els títols que es detallen a 
continuació per a les especialitats següents: 
Cuina i pastisseria: Técnic superior en restauració. Técnic 
especialista en hoteleria. 
Manteniment de vehicles: Técnic Superior en Automoció 
Técnic Especialista en Mecánica i Electricitat de l’Automóbil 
Técnic Especialista en Automoció Técnic Especialista en 
Manteniment de Máquines i Equips de Construcció i Obres 
Serveis de restauració: Técnic superior en restauració. Técnic 
especialista en hoteleria. 
Així mateix, de conformitat amb la disposició transitoria 
segona del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril i en la redacció 
determinada pel Reial decret 334/2004, les equivalencies a 
l’efecte de docencia que seran d’aplicació en els procediments 
selectius que efectuin les Administracions educatives (a partir 
de 1998), únicament durant les quatre primeres convocatóries 
de cada especialitat, per a l’ingrés en el cos de professors 
técnics de formació professional d’aquells aspirants que 
acreditin experiencia docent de, almenys, dos anys en centres 
educatius públics dependents de l’Administració educativa 
convocant, seran les de Técnic Especialista i Técnic Superior 
en una especialitat de formació professional que pertanyi a la 
família professional corresponent i, a més, per a especialitats 
de la família professional d’Activitats Marítim Pesqueres, les 
de Patró d’Altura i Patró Major de Cabotatge. 
2.2.3 Per a l’ingrés al cos de professors de música i arts 
escéniques. 
Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o 
arquitecte, o equivalent a efectes de docencia, o haver abonat 
els drets per a la seva expedició. 
2.2.4 Per a l’ingrés al cos de mestres. 
Estar en possessió, o haver abonat els drets d’expedició, 
d’alguna de les titulacions següents: mestre, diplomat en 
professorat d’educació general básica o mestre d’ensenyament 
primari. 
2.3 Requisits específics per participar a la reserva per a 
aspirants amb alguna discapacitat. 
Podran participar per aquest procediment, per al qual es reserva 
un 5% del total de les places convocades, d’acord amb l’article 
2.1 del Decret 52/1999, pel qual es regula l’accés a 
l’Administració de la comunitat autónoma de les Illes Balears 
de persones amb discapacitats, aquells aspirants que 
compleixen les condicions generals i específiques exigides per 
a l’ingrés al cos al qual opten, i que tenguin reconeguda pels 
órgans competents una disminució física de grau igual o 
superior al 33%, sempre que acreditin la compatibilitat entre la 
disminució i l’exercici de les tasques i funcions docents 
própies del cos al qual ingressen, en l’especialitat 
corresponent. 
L’opció de participar per aquesta reserva de places haurá de 
consignar-se en la sollicitud de participació, amb la declaració 
expressa de tenir la condició exigida respecte d’aixó, que 
s’acreditará, en el cas de ser seleccionat, mitjancant certificació 
dels órgans competents. 
El procediment selectiu es realitzará en igualtat de condicions 
amb els aspirants d’ingrés lliure, sense perjudici de les 
adaptacions previstes a la base 5.8 d’aquesta convocatoria. 

Els aspirants que participin acollint-se al que determina 
aquesta base 2.3 no podran concórrer a la mateixa especialitat i 
cos pel procediment d’ingrés lliure. Igualment, només podran 
concórrer per aquest sistema a una sola especialitat. 
2.4 Requisits específics per participar en el procediment 
d’accés a cossos docents de grup superior. 
Podran participar en aquest procediment selectiu, per al qual es 
reserva un 50% de les places convocades per al cos de 
professors d’ensenyament secundari, els funcionaris dels 
cossos docents classificats en el grup B a qué es refereix la 
legislació vigent de la funció pública, que compleixin les 
condicions generals establertes en aquesta convocatoria i 
puguin acreditar els requisits següents: 
a) Estar en possessió d’alguna de les titulacions que per a 
l’ingrés al cos de professors d’ensenyament secundari 
s’estableixen a la base 2.2.1 d’aquesta convocatoria o haver 
abonat els drets per a la seva expedició. 
b) Haver prestat serveis en el cos d’origen un mínim de sis 
anys com a funcionaris de carrera, l’últim dia del termini de 
presentació d’instáncies. 
Els aspirants que optin per aquest procediment d’accés no 
podran concórrer a la mateixa especialitat pel procediment 
d’ingrés lliure. Només será possible la participació en una 
única especialitat per aquest procediment. 
2.5 Requisits específics per participar en el procediment 
d’accés a cossos docents classificats en el mateix grup i nivell 
de complement de destinació. 
Podran participar en aquest procediment els funcionaris de 
carrera de cossos i escales docents del mateix grup i nivell de 
complement de destinació que el cos al qual aspiren ingressar, 
sense que calgui acreditar límit d’antiguitat en el cos d’origen, 
sempre que posseeixin la titulació exigida per a l’ingrés al cos 
en qüestió. 
L’accés al nou cos es podrá realitzar tant per la mateixa 
especialitat com per una especialitat diferent d’aquella de qué 
l’aspirant sigui titular en el seu cos d’origen. 
aspirants que optin per aquest procediment d’accés no podran 
concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d’ingrés 
lliure. Només será possible la participació en una única 
especialitat per aquest procediment. 
2.6 Data del compliment dels requisits. 
El compliment dels requisits esmentats en aquesta base segona 
s’entendrá que s’ha de produir en la data d’acabament del 
termini de presentació de sollicituds i mantenir-se fins al 
moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera. 
S’exceptua, si és el cas, el requisit del Títol d’Especialització 
Didáctica, que en l’acabament del termini de presentació 
d’instáncies s’entendrá referit a la superació del període 
académic necessari per a la seva obtenció. L’exigencia del títol, 
segons l’article 14 del Reial decret 334/2004, s’ajorna a la data 
d’efectes de funcionari de carrera. 
Igualment s’exceptua, si és el cas, el compliment del requisit 
d’acreditació del domini de la llengua catalana establert a 
l’apartat 2.1.g) de la mateixa base segona. El termini per a 
l’acreditació d’aquest requisit s’ajorna fins a la finalització del 
termini de presentació de reclamacions que s’establirá a la 
Resolució per la qual es publicará la llista provisional 
d’aspirants admesos i exclosos. 
Tercera.- Sollicituds i termini de presentació.  
3.1 Forma i documentació. 
Els qui desitgin prendre part en aquests procediments selectius 
hauran de presentar una sollicitud segons el model de l’Annex 
3 que pertoqui. Aquesta instancia es trobará a la Direcció 
General de Personal Docent, a les delegacions territorials de 
Menorca, d’Eivissa i Formentera i a la página d’Internet de la 
Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es). 
Aquesta sollicitud s’haurá d’emplenar per duplicat, segons les 
instruccions que hi figuren. 
La sollicitud que es presenti haura d’anar acompanyada de la 
següent documentació: 
a) Fotocopia del document nacional d’identitat o document 
acreditatiu de la nacionalitat, que en qualsevol cas haura de ser 
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vigent dins el termini de presentació. 
b) Resguard de l’ingrés dels drets d’examen (Model 046). 
c) Fotocopia compulsada del títol allegat per a l’ingrés en el 
cos al qual participa o certificació académica original o 
fotocopia compulsada d’aquesta, que acrediti haver realitzat 
tots els estudis per a l’obtenció del títol. En el cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger, s’haurá de presentar la 
credencial de la seva homologació. 
d) Fotocopia compulsada del document que acredita el requisit 
de coneixement de llengua catalana determinat a la base 2.1 g) 
d’aquesta convocatoria. 
En la sollicitud es consignará el codi del cos, el de 
l’especialitat i el del procediment d’ingrés o d’accés en el qual 
participi l’aspirant, d’acord amb aquesta convocatoria. 
El fet de no consignar alguna d’aquestes dades determinará 
l’exclusió dels aspirants. 
3.2 Codi de participació. 
Cadascun dels aspirants haura d’assenyalar a la casella 
corresponent de la sollicitud de participació el procediment 
d’ingrés o d’accés pel qual participa; per aixó, hi fará constar el 
codi que correspongui segons s’especifica a continuació: 
Codi: Forma d’ingrés o d’accés 
1: procediment d’ingrés lliure 
2: reserva per a aspirants minusválids 
3: procediment d’accés a un cos de grup superior 
4: procediment d’accés a un cos del mateix grup i nivell 
de complement de destinació. 
3.3 Discapacitats. 
Els aspirants amb alguna discapacitat, tant si concorren a les 
places reservades per a aspirants amb alguna discapacitat com 
pel procediment d’ingrés lliure, faran constar a la casella 
corresponent de la sollicitud de participació aquesta condició, i 
també l’adaptació que solliciten referent al temps i als mitjans 
per a la realització de les proves, per tal que puguin actuar en 
igualtat de condicions que la resta dels participants. Si aquesta 
adaptació no pot recollir-se íntegrament a l’espai de la 
sollicitud reservat a aquest efecte, ho faran constar en un full 
adjunt. 
Aquells aspirants que participin en el procediment de reserva 
de places per a aspirants amb alguna discapacitat, acollint-se al 
que s’estableix a la base 2.3 d’aquesta convocatoria, hauran 
d’indicar a la casella corresponent de la sollicitud de 
participació el tant per cent de disminució que tenguin 
reconeguda. 
3.4 Funcionaris de carrera. 
Els aspirants que participin per algun dels procediments 
d’accés que s’especifiquen en aquesta convocatoria hauran 
d’indicar a la casella corresponent de la sollicitud de 
participació el cos o escala del qual són funcionaris de carrera, 
i l’especialitat de la qual són titulars en el cos d’origen. 
Els aspirants que participin pel procediment d’accés a cossos 
docents de grup superior hauran de presentar, juntament amb la 
sollicitud de participació, una declaració expressa conforme 
compleixen els requisits exigits a la base 2.4 d’aquesta 
convocatoria 
3.5 Aspirants no espanyols. 
Els aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola hauran 
de consignar la seva nacionalitat a la casella corresponent de la 
sollicitud de participació. 
3.6 Forma de pagament. 
Els drets d’examen seran, d’acord amb el régim específic 
vigent de taxes de la comunitat autónoma de les Illes Balears, 
de 23,40 euros, i s’hauran d’ingressar: 
a) Residents a les Illes Balears a qualsevol oficina de les 
entitats bancaries que s’indiquen a continuació: Banca March 
Banco Bilbao Vizcaya Crédit Balear La Caixa Sa Nostra 
Per a l’ingrés de l’import corresponent a cada cos, els aspirants 
residents a les Illes Balears hauran d’utilitzar necessariament el 
model «046» que els será facilitat juntament amb la sollicitud. 
S’ha d’emplenar obligatóriament la casella corresponent a 
«concepte» amb el codi «13C». 

Al model 046 hi haura de figurar el segell de l’entitat bancaria, 
la signatura corresponent i la mecanització de l’ingrés com a 
acreditació del pagament dels drets. La manca d’algun 
d’aquests requisits o l’abonament fora de termini determinará 
l’exclusió de l’aspirant, llevat de les persones que acreditin una 
disminució igual o superior al 33%, les quals estan exemptes 
del pagament dels drets d’examen. 
b) Residents a altres comunitats autónomes i a l’estranger: 
Els aspirants residents fora de les Illes Balears pero dins 
Espanya hauran de fer l’ingrés de 23,40 euros adrecat a 
l’entitat bancaria següent: Banco Bilbao Vizcaya; IBAN ES 
39018257474600 1003 1550 concepte: ‘Taxa oposicions 
funcionaris docents CAIB 2006’. Per aquells residents a 
l’estranger hauran de fer l’ingrés de la següent manera: SWIT 
BBVA ES MM IBAN 39018257474600 1003 1550, concepte 
‘Taxa d’oposicions funcionaris docents CAIB 2006’. 
Al document d’ingrés hi haura de figurar el segell de l’entitat 
bancaria, la signatura corresponent i la mecanització de 
l’ingrés com a acreditació del pagament dels drets. La manca 
d’algun d’aquests requisits o l’abonament fora de termini 
determinará l’exclusió de l’aspirant, llevat de les persones que 
acreditin una disminució igual o superior al 33%, les quals 
estan exemptes del pagament dels drets d’examen. 
En cap cas la presentació de la sollicitud i el pagament a 
l’entitat bancaria comportará la substitució del trámit necessari 
de presentació de la sollicitud dins el termini i en la forma 
escaient en els llocs que preveuen a aquests efectes les bases 
3.8 i 3.9 d’aquesta convocatoria. 
3.7 Número de sollicituds. 
Únicament podrá presentar-se més d’una sollicitud de 
participació quan l’aspirant opti a més d’una especialitat. No 
obstant aixó, la presentació de més d’una sollicitud no implica 
que l’aspirant pugui assistir a l’acte de presentació o a alguna 
de les proves de tots els tribunals on ha estat assignat. 
3.8 Presentació de la sollicitud de participació. 
Les sollicituds de participació, acompanyades de la 
documentació pertinent, s’adrecaran a la Direcció General de 
Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Cultura i 
podran presentar-se: 
a) A la seu de la Direcció General de Personal Docent o a les 
delegacions territorials d’educació de Menorca o d’Eivissa i 
Formentera. 
b) En qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27-11-
1992), de régim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener. 
En el cas que s’opti per presentar la sollicitud en una oficina de 
correus, es fará en sobre obert per tal que la sollicitud sigui 
datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser 
certificada. 
Les sollicituds de participació subscrites pels aspirants 
residents a l’estranger es podran presentar, dins del termini 
establert, a través de les representacions diplomátiques o 
consulars espanyoles corresponents, que les trametran tot 
seguit a l’organisme competent. 
En aquest cas, l’abonament dels drets d’examen s’haurá de fer 
mitjancant transferencia a l’entitat bancaria assenyalada a la 
base 3.6 b) d’aquesta convocatoria, i caldrá adjuntar a la 
sollicitud de participació el resguard corresponent d’haver 
realitzat la transferencia esmentada. 
3.9 Termini de presentació. 
El termini de presentació de sollicituds será de 20 dies hábils 
comptadors a partir del següent a la publicació d’aquesta 
Ordre. 
Quarta.- Admissió d’aspirants. 4.1 Llista d’admesos i 
exclosos. 
Transcorregut el termini de presentació de sollicituds, la 
Direcció General de Personal Docent, en el termini máxim  



 

 

OPOSICIONES PRIMARIA Y SECUNDARIA 
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LIDER EN: * PLAZAS OBTENIDAS AÑO TRAS AÑO, NUESTRO ALUMNOS OBTIENEN 
 * EXPERIENCIA EL MAYOR NUMERO DE PLAZAS 
 * PROFESORADO 

MAS DE 2000 ALUMNOS APROBADOS 
RELACIÓN PARCIAL DE LOS ALUMNOS DE MAGISTER DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN LA ÚLTIMA CONVOCATORIA 
1. Abad García Esther Madrid 
2. Adanero Meñaca Gloria Madrid 
3. Agra Maestro José Manuel Madrid 
4. Agreda Ruano Maria  Madrid 
5. Aguiero García-Heras Laura Madrid 
6. Águila Sánchez Rafael Madrid 
7. Aguilar Mendoza Rafael  Madrid 
8. Aguilera Peñalva David Madrid 
9. Alameda Villarubia Alberto Madrid 
10. Alaminos Martínez Sara Maria Madrid 
11. Álamo López Beatriz Madrid 
12. lba Cuenca Rocío Madrid 
13. Alba López Ignacio Madrid 
14. Albalate Blanco M. Isabel Madrid 
15. Alcaide Sanz Sara Madrid 
16. Alcántara Bailey Susana Madrid 
17. Alcocer Fernández Vanesa Madrid 
18. Alia Garcia Carlos Madrid 
19. Aljama López Oscar Madrid 
20. Almagro Arévalo Maria A. Madrid 
21. Almansa Moreno Venancio Madrid 
22. Alonso Amores Paloma Madrid 
23. Alonso Muñoz Carmen Madrid 
24. Alonso Vélez Elena Madrid 
25. Alvarez Carrera Rosa Ana Madrid 
26. Álvarez Gallegos Paloma Madrid 
27. Álvarez Harris Ana Elizabeth Madrid 
28. Alvarez Muñoz Sara Madrid 
29. Álvarez Nafria Cristina Madrid 
30. Álvarez Rodríguez Iván Madrid 
31. Álvaro Benito M. Trinidad Madrid 
32. Amor Mancebo Virginia Madrid 
33. Andrade Arévalo Fco. José  Madrid 
34. Andrés Dorado Maria Ángeles Madrid 
35. Andrés Paramio Victoria Madrid 
36. Andrés Paul M. Eugenia Madrid 
37. Andrés Rodrigo Jesús  Madrid 
38. Andrés Santos Maria Belén Madrid 
39. Antón  Montero Mª Jesús Madrid 
40. Antón Bravo Carolina Madrid 
41. Antón Dobarro M. José Madrid 
42. Antonio Guerra Clara Madrid 
43. Aparicio Moreno Silvia Madrid 
44. Aparicio Muñoz Sonia Raquel Madrid 

45. Aparicio Vizuete Patricia Madrid 
46. Aragón García Eva Maria Madrid 
47. Aragón Rozas Silvia Madrid 
48. Aragoneses Guisado Raquel Madrid 
49. Aranda Llergo Vanessa M. Madrid 
50. Arbo Escrihuela M. Begoña Madrid 
51. Ardilla González Silvia Madrid 
52. Arenas Exojo Encarnación Madrid 
53. Arenas Sánchez Verónica Madrid 
54. Arévalo Cárdenas Andrés Madrid 
55. Arias Martínez Mª Esther Madrid 
56. Arias Pérez Beatriz Madrid 
57. Ariza Armada M. Montserrat Madrid 
58. Armela Sánchez-Crespo Maria Madrid 
59. Arranz Arranz Ángela Madrid 
60. Arroba Sanguino Ana Maria Madrid 
61. Arroyal Gª de Ceca Ana Mª Madrid 
62. Arteaga Vazquez M. Mar Madrid 
63. Asenjo Jiménez Nuria Madrid 
64. Auñon Guerrero Sara Madrid 
65. Ávila Rodríguez Rocío Madrid 
66. Ayllon Sánchez Mª Carmen Madrid 
67. Ayora Hernández Vanesa Madrid 
68. Ayora Valencia Manuela Madrid 
69. Ayuso Ayuso Rosa Maria Madrid 
70. Ayuso Bravo Esteban Madrid 
71. Baena Garzón Ester Madrid 
72. Ballano del Pozo M. Rosario Madrid 
73. Balsera Delgado David Madrid 
74. Balza Huetos Paloma Madrid 
75. Baos Relucio Joaquina Madrid 
76. Barbat Ruiz Lucía Madrid 
77. Barbero Romero Gema Madrid 
78. Barragán Díaz Carolina Madrid 
79. Barragán Muñoz Maria Inés Madrid 
80. Barrajon Martínez Ruth Madrid 
81. Barreño Delgado Inmaculada C. Madrid 
82. Barriga Gómez Miriam Madrid 
83. Barrios Fuentes Javier Madrid 
84. Barrios García Ángela Madrid 
85. Bartolomé Pérez Mª Elena Madrid 
86. Basanta Ramos Ana Madrid 
87. Bautista Garcia Blanca Madrid 
88. Bautista Muñoz Esther Madrid 

89. Baz Dray Sonia Madrid 
90. Bedía Soria Ricardo Madrid 
91. Bello García Eva Maria Madrid 
92. Bello Sáez Belén  Madrid 
93. Belmonte Pérez Israel Madrid 
94. Belmonte Ruiz Ana Belén  Madrid 
95. Belmonte Ruiz Rosa Maria Madrid 
96. Beltrán Serrano Antonio Madrid 
97. Benavente Monge Manuela Madrid 
98. Benito Lacuesta África Madrid 
99. Bermejo Mayor Maria Gema  Madrid 
100. Bermejo Torres Rosa M. Madrid 
101. Bernalte García Rebeca Madrid 
102. Bernardo Nuño Ana Isabel Madrid 
103. Berrocal Monterroso Yolanda Madrid 
104. Biosca Medina Beatriz Tamara Madrid 
105. Blanco Carpio Ana Begoña Madrid 
106. Blanco Carralero M. Teresa Madrid 
107. Blanco Fernández Francisco J. Madrid 
108. Blanco Fernández M. Mar Madrid 
109. Blanco Gil Maria del Carmen Madrid 
110. Blanco Miguel Eva Mª Madrid 
111. Blanco Rodríguez Ana Isabel Madrid 
112. Blanco Torres Luis Miguel Madrid 
113. Blanque Escola Laura Madrid 
114. Boillos Calvo Cristina Madrid 
115. Bonilla de Francisco Herminia Madrid 
116. Boticario Galavis Ana Maria Madrid 
117. Bouso Saiz M. Jose Madrid 
118. Braso Lodeiro Bárbara Madrid 
119. Bravo Cuño Raquel Madrid 
120. Bravo Mora M. José Madrid 
121. Briones Zori Maria Madrid 
122. Bueno Montalvez M. Silvia Madrid 
123. Burgaleta Cuervo Silvia Madrid 
124. Burgos Guerrero Maria Isabel Madrid 
125. Buron Rodrigo Mª José Madrid 
126. Bustamante Grande Blas  Madrid 
127. Caballero Bodega Maria Madrid 
128. Caballero Caballero M. Carmen Madrid 
129. Caballero Santos M. Ángeles Madrid 
130. Cabanillas García Ana Mª Madrid 
131. Cabanillas Pérez Cándida Madrid 
132. Cabañas Berrocal Isabel Madrid 

133. Cabañas Lejarraga Mercedes Madrid 
134. Cabeza Amores Elena Madrid 
135. Cabido Fogo Mª Milagros Madrid 
136. Cabrera Fraga Maria Alicia Madrid 
137. Cachon González Laura Madrid 
138. Calderón Ortiz Ana Isabel Madrid 
139. Calderón Romo Diana Madrid 
140. Calles Porras M. Carmen Madrid 
141. Calvo Alvarez David Madrid 
142. Calvo Antón Yolanda Madrid 
143. Calvo de Cáceres Mª Jesús Madrid 
144. Calvo de Haro Laura Madrid 
145. Calvo Junquera Beatriz Madrid 
146. Calvo Miranda Marta Yolanda Madrid 
147. Calvo Rodríguez Beatriz Madrid 
148. Camacho García Filoso Ofelia Madrid 
149. Camacho Valero Esther Madrid 
150. Camarero Pérez M. Natividad Madrid 
151. Campo García Sandra Madrid 
152. Campos Cañete Rosa Maria Madrid 
153. Campos Cuevas Vanesa Madrid 
154. Cano López Mª Ángeles Madrid 
155. Cano Lara, Jesús María C Mancha 
156. Cantalapiedra González Susana Madrid 
157. Cantón Ramírez Diego Madrid 
158. Capilla Lerin Susana Madrid 
159. Carbonell Rubio Victoria Madrid 
160. Carmera Domínguez Jorge Juan Madrid 
161. Carmona de Castro Zulima M. Madrid 
162. Carmona Revaliente Raquel Madrid 
163. Carnicero Collado M. Laura Madrid 
164. Carrasco Carmona M. Dolores Madrid 
165. Carrera Calzada Ernesto  Madrid 
166. Carrero Aguado Elena Madrid 
167. Carrero García Maria Ángeles Madrid 
168. Carrillo de Albornoz Cuadrado V. Madrid 
169. Carvajal del Campo Juan Antonio Madrid 
170. Casado Avellano Maria José Madrid 
171. Casado Blanco Estefanía Madrid 
172. Casado Pérez Maria Jesús Madrid 
173. Casado Ruiz Soledad Madrid 
174. Casado Vega José Manuel  Madrid 
175. Casanovas Martín Concepción Madrid 
176. Casañas González Noelia Madrid 



 

 

177. Caso Corredor, Eva Madrid 
178. Castañeda Polo Maria Madrid 
179. Castela Ruano M. Elena Madrid 
180. Castellano Sánchez Sonia Madrid 
181. Castellanos Herrador Sonia Madrid 
182. Castellanos Sánchez Noemí Madrid 
183. Castelló Carrero Diana Madrid 
184. Castillo Cubero Maria Teresa Madrid 
185. Castillo Gracia Mónica Madrid 
186. Castrillo Delgado Maria Rosa Madrid 
187. Castrillo Fuentenebro Antonio Madrid 
188. Castro Rastrilla Ana Madrid 
189. Castro Sánchez Maria Madrid 
190. Casuso Caloca M. Isabel Madrid 
191. Cavero Soriano Lucas Madrid 
192. Cejuela Maqueda M. Carmen Madrid 
193. Celdrán González Carolina Madrid 
194. Cervera Gomez Raquel Madrid 
195. Cerviño Orge Iria Madrid 
196. Cezar Gutiérrez Penélope Madrid 
197. Charneco Marrón Raquel Madrid 
198. Checa Castillo Mª Concepción Madrid 
199. Chena Rico José Madrid 
200. Chicote Salinas Ana Maria Madrid 
201. Cid Sánchez Susana Madrid 
202. Cienfuegos Álvarez Elena Maria Madrid 
203. Cifuentes García Consuelo Madrid 
204. Coca Rodríguez Lorena Madrid 
205. Coleto Calderón José Antonio Madrid 
206. Collado Pardo Eva Madrid 
207. Collado Ruiz Beatriz Madrid 
208. Collado Santiago Rosa Maria Madrid 
209. Contreras Benito Cristina Madrid 
210. Contreras Núñez Rocio Madrid 
211. Contreras Sobrino Yolanda Madrid 
212. Corchado Torralba Noelia Madrid 
213. Córdoba López Cecilia Madrid 
214. Cordobilla Fresno Ana Belén Madrid 
215. Coronado Romero Ana Madrid 
216. Coronel del Río Javier Madrid 
217. Corrales Solera Manuel Madrid 
218. Corraliza García  Amalia Maria Madrid 
219. Correas Gumiel Natalia  Madrid 
220. Corrochano Corrochano Esther Madrid 
221. Cortazar Cano Alina Madrid 
222. Cortes Cabrera Laura  Madrid 
223. Cortes Fernández Paloma Madrid 
224. Cortes Granado Raquel Madrid 
225. Cortes Laguna Mónica Madrid 
226. Cortes Pulido M. Yolanda Madrid 
227. Costa Blanco José Luis Madrid 
228. Cotado Álvarez Elena Madrid 
229. Coto González Alicia Madrid 
230. Coya González Isabel Madrid 
231. Crespo del Estal Elena Madrid 
232. Crespo Pérez Gemma Madrid 
233. Cuenca Becerril Javier Madrid 
234. Cuevas Magariño Carolina Madrid 
235. Cuevas Ortega Amaya Madrid 
236. Cutillas Diaz Paz Madrid 
237. Cutrona Rodríguez Susana Madrid 
238. Daunesse Agud Herminia Madrid 
239. Derqui Puertas Lidia Raquel Madrid 
240. Díaz Antón M. Rocío Madrid 
241. Díaz Burgos Marta Madrid 
242. Díaz Caballero M. Dolores Madrid 
243. Díaz Domínguez Cecilia Madrid 
244. Díaz Ferreiro Cristina Madrid 
245. Díaz Martín Carmen Madrid 
246. Díaz Martínez Mª Begoña Madrid 
247. Díaz Merino David Madrid 
248. Díaz Ortega Ana Maria  Madrid 
249. Díaz Pastor Vanesa Maria Madrid 
250. Díaz Peñas Carla Madrid 
251. Díaz Sánchez Ildefonso Madrid 
252. Díaz Sánchez Mª Belén  Madrid 
253. Díaz Sánchez Mª Lourdes Madrid 

254. Díaz Sancho José Ignacio Madrid 
255. Díaz Sancho José Ignacio Madrid  
256. Díaz Serrano Almudena Madrid 
257. Díaz Tenor Ana  Madrid 
258. Díaz-Canej Palnell Matilde Madrid 
259. Díaz-Maroto de Liners Beatriz Madrid 
260. Díaz-Maroto de Liners Itziar Madrid 
261. Diez Herranz Yolanda Madrid 
262. Diez Ortego Patricia Madrid 
263. Diez Pozo Carlos Madrid 
264. Domingo Benito Maria Belén Madrid 
265. Domingo Pérez Raquel M. Madrid 
266. Domínguez Antón Carlos Madrid 
267. Domínguez Martín Nuria Madrid 
268. Domínguez Rivero Ana Rosa Madrid 
269. Donaire López Miriam Madrid 
270. Dorado Caro Noelia Madrid 
271. Duque Moreno Alicia Madrid 
272. Duran Bermejo Javier Madrid 
273. Egelmo Tejero Paloma Madrid 
274. Elena García Margarita Madrid 
275. Elvira Jiménez Silvia Madrid 
276. Enciso Ruiz Luis Simón Madrid 
277. Enjuto Ruano Cesar Madrid 
278. Enrique Rodríguez Maria Soledad  Madrid 
279. Escobar Lominchar Marta Madrid 
280. Escorial Calvo Alicia Madrid 
281. Escribano Sen Mª Reyes Madrid 
282. España Jiménez Raquel Madrid 
283. Espejo Blanco Lourdes Maria Madrid 
284. Espinosa Calderón Cristina Madrid 
285. Espinosa Medina Carolina Madrid 
286. Espinosa Sanz Laura Madrid 
287. Estaire Bodes Ana Isabel Madrid 
288. Esteban Colmenarejo Mercedes Madrid 
289. Esteban de la Fuente Manuel Madrid 
290. Esteban Miranda Maria Madrid 
291. Estévez Morales Margarita Madrid 
292. Estévez Santillán Francisco Javier Madrid 
293. Fernández Abejón M. Goretti Madrid 
294. Fernández Astrua Verónica  Madrid 
295. Fernández Corral Ivan  Madrid 
296. Fernández Culebras Elena  Madrid 
297. Fernández de Lucas Beatriz Madrid 
298. Fernández de Prado Javier Madrid 
299. Fernández de Velasco Pérez Nieves Madrid 
300. Fernández Dorado Celia Madrid 
301. Fernández Egido Laura  Madrid 
302. Fernández Fdez. Inmaculada Madrid 
303. Fernández Fdez-Tostado M. Jesus Madrid 
304. Fernández García Ana Rosa Madrid 
305. Fernández García del Valle Javier Madrid 
306. Fernández García Mª Aranzazu Madrid 
307. Fernández Gutiérrez Ruth Madrid 
308. Fernández Lancho Beatriz Madrid 
309. Fdez Las Obras-Loscertales Isabel Madrid 
310. Fernández Martín M. Isabel Madrid 
311. Fernández Martínez Elisa Emilia Madrid 
312. Fernández Merino Alma Maria Madrid 
313. Fernández Moran Vanesa Madrid 
314. Fernández Moreno Leticia Madrid 
315. Fernández Muñoz Lidia Madrid 
316. Fernández Nevado Mª Inmaculada Madrid 
317. Fernández Rodríguez Beatriz Madrid 
318. Fernández Rodríguez M. Ángeles Madrid 
319. Fernández Saavedra Carlos Madrid 
320. Fernández Sánchez Mª Inmaculada Madrid 
321. Fernández Sánchez Mª José Madrid 
322. Fernández Valera Maria Isabel Madrid 
323. Fernández Vargas Marta Madrid 
324. Fernández Yepes Sonia  Madrid 
325. Fernández Yerga Margarita Madrid 
326. Fernández-Marcote Gomez Cristina Madrid 
327. Ferrer Samaniego Daniel Madrid 
328. Ferrero Robles M. Cruz Madrid 
329. Figuerola Luque Roció Madrid 
330. Flor García Noelia Madrid 

331. Flores Luna Araceli Madrid 
332. Fova García Ana  Madrid 
333. Fraguas Garrido Micaela Madrid 
334. Francisco Mendaña Amalia Madrid 
335. Fuentes González José Alberto Madrid 
336. Fuentes Hidalgo Maria Pilar Madrid 
337. Fuentes Moreno Beatriz Madrid 
338. Fuentes Siesto Maria del Pilar Madrid 
339. Gabriel Reventun Yolanda Madrid 
340. Galán Ayuso Amaya Madrid 
341. Galán Maroto Luis Miguel Madrid 
342. Galán Vallejo Rosa A. Madrid 
343. Galeano Marruecos Francisca Madrid 
344. Galindo Fuentes Ana Maria Madrid 
345. Gallego Alonso Raquel Madrid 
346. Gallego Molina Esther  Madrid 
347. Gallego-Iniesta Sanz Elena Madrid 
348. Gamero Casablanca Asunción Madrid 
349. Gamo Ortiz Begoña Madrid 
350. Gañan López Celia  Madrid 
351. Gaona López Eva Madrid 
352. Garcés Romeu Leonor Madrid 
353. García Álvarez Víctor Madrid 
354. García Blanco Rosa Maria Madrid 
355. García Calvo Anunciación Milagros Madrid 
356. García Carvajal Pedro Manuel Madrid 
357. García Casas Ana Maria  Madrid 
358. García Catrón Ana Madrid 
359. García Celada Juan Bruno Madrid 
360. García de Castro Elena Madrid 
361. García de la Puente Nuria Madrid 
362. García de Matero Herrero Patricia Madrid 
363. García de Miguel Miriam Madrid 
364. García García Inmaculada Madrid 
365. García Garrido Susana Madrid 
366. García Godino Beatriz Madrid 
367. García Gómez Laura  Madrid 
368. García Gómez Sonia Madrid 
369. García González Soledad Madrid 
370. García Hernan Sonia Madrid 
371. García Hernanz Almudena Madrid 
372. García Herrero Elena Madrid 
373. García Ibarz Esther Madrid 
374. García Jones Pablo E. Madrid 
375. García Laiz M. Pilar Madrid 
376. García Larrocha Maria Madrid 
377. García López M. Sandra Madrid 
378. García Marín Rocío  Madrid 
379. García Martín Mª del Pilar Madrid 
380. García Mascaraque M. Paz Madrid 
381. García Mendiola Ainhoa Madrid 
382. García Miguel Mª Pilar Madrid 
383. García Moyano Noemí  Madrid 
384. García Obrero Josefa Madrid 
385. García Pozuelo Julián Ángel Madrid 
386. García Riol Rosa Ana Madrid 
387. García Rodríguez Diana Madrid 
388. García Rubio Maria Esperanza Madrid 
389. García Ruipérez Ángela Madrid 
390. García Ruperez Ana Rita Madrid 
391. García San Pedro David Madrid 
392. García Sánchez Gema Madrid 
393. García Sánchez Susana Madrid 
394. García Sanz Beatriz Madrid 
395. García Segura Rafael  Madrid 
396. García Tejedor Marcos Madrid 
397. García Vega Susana Madrid 
398. García-Morales Alcalá Cesar Madrid 
399. García-Tubio Velasco Madrid 
400. Garrido Diego Lorena Madrid 
401. Garrido Plaza Eva Maria Madrid 
402. Garrido Poyatos Miguel Jesús Madrid 
403. Gazol Martínez Mª del Mar Madrid 
404. Gil Ardoy Maria del Pilar Madrid 
405. Gil Bernaldo de Quiros Cristina Madrid 
406. Gil Blanco Ana Maria Madrid 
407. Gil Castro Amalia Madrid 

408. Gil Hernández Carlos Alberto Madrid 
409. Gil Ibáñez M. Sonia Madrid 
410. Gil Pérez Gema Madrid 
411. Giménez del Río Marta Madrid 
412. Giner Martínez Pedro Juan Madrid 
413. Giraldo Orbe Faye Irene Madrid 
414. Gismera Illana Carmen Madrid 
415. Gismero López Rosa M. Madrid 
416. Golas Morales Olga Madrid 
417. Gómez Acon Paloma Madrid 
418. Gómez Barrios Maria Jesús Madrid 
419. Gómez Carchenilla Silvia Madrid 
420. Gómez Crespo M. Aurora Madrid 
421. Gómez Fernández Gema Madrid 
422. Gómez García Teresa Madrid 
423. Gómez Gómez Carmen Madrid 
424. Gómez Gutiérrez M. Pilar Madrid 
425. Gómez Herrero Paula Madrid 
426. Gómez López Ana Belén  Madrid 
427. Gómez López Marta Madrid 
428. Gómez López Montserrat Madrid 
429. Gómez Loro Sonia Madrid 
430. Gómez Luna Virginia Madrid 
431. Gómez Luque Eva Maria Madrid 
432. Gómez Manso Gema Madrid 
433. Gómez Mateos Leticia Madrid 
434. Gómez Morales Maria  Madrid 
435. Gómez Oliva Mónica  Madrid 
436. Gómez Pascual Vanessa  Madrid 
437. Gómez Pérez Esmeralda   Madrid 
438. Gómez Rodríguez Sara Madrid 
439. Gómez Yusta M. Ángeles  Madrid 
440. Gómez-Olmedo Cano Fe Madrid 
441. González Barcenilla Lourdes Madrid 
442. González Barragán Concepción Madrid 
443. González Buendía Francisco Javier Madrid 
444. González Busto Elena Madrid 
445. González Campos Luis Manuel Madrid 
446. González de la Cruz Mª Jesús Madrid 
447. González de Lerma Diego Madrid 
448. González Gallardo Javier Madrid 
449. González Hernández Manuela Madrid 
450. González Herraiz M. Felicitas Madrid 
451. González Herrero Beatriz  Madrid 
452. González López Juan Madrid 
453. González López Mª Esther  Madrid 
454. González Márquez Teofila Madrid 
455. González Martínez Penélope  Madrid 
456. González Morales Patricia Madrid 
457. González Muñoz José Manuel Madrid 
458. González Ovejero Virginia  Madrid 
459. González Paniagua M. Teresa Madrid 
460. González Pascual Isabel  Madrid 
461. González Pérez Silvia Madrid 
462. González Pinto Ana Madrid 
463. González Ramírez Ana  Madrid 
464. González Rodríguez Mª Flor Madrid 
465. González Ruiz Ana Cristina  Madrid 
466. González Ruiz Maria Dolores Madrid 
467. González Sánchez Maria Julia Madrid 
468. González Santamaría Mercedes Madrid 
469. González Sanz Elena Madrid 
470. González Viera M. Eugenia  Madrid 
471. Gonzalez Villarón Maria Madrid 
472. Gordo Felix Elena Madrid 
473. Gordo Rodríguez Nora Estivaliz Madrid 
474. Gozalo Gómez Fátima Madrid 
475. Granado Sánchez Vanesa Madrid 
476. Granados Martínez Fco. Javier Madrid 
477. Grande Romero Oscar Carlos Madrid 
478. Graña Nieves Estibaliz  Madrid 
479. Gregorio Puebla Ana Madrid 
Continua...
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d’un mes fará pública al BOIB la resolució que declara 
aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. En aquesta 
resolució, s’indicaran els llocs on s’exposará al públic la llista 
completa dels aspirants admesos i exclosos que, en tot cas, 
s’haurá d’exposar a la seu de la Direcció General de Personal 
Docent i a les delegacions territorials d’educació de Menorca o 
d’Eivissa i Formentera. En aquesta llista hauran de constar, 
almenys, el nom i els llinatges, el número de DNI o del 
document acreditatiu de la nacionalitat (en el cas de no tenir 
l’espanyola), l’especialitat, el procediment d’ingrés o accés pel 
qual participa l’aspirant i el motiu de l’exclusió dels aspirants 
provisionalment exclosos. 
Igualment es fará pública la llista d’aspirants de nacionalitat 
estrangera que han acreditat estar en possessió de les 
titulacions que els eximeixen de fer la prova de castellá. 
Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista 
provisional d’admesos i exclosos es considerará feta la 
corresponent notificació als interessats, als efectes del que 
disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i se’ls adverteix 
que, en cas que no esmeni el defecte que n’ha motivat 
l’exclusió, s’arxivará la sollicitud sense fer cap altre trámit. 
4.2 Termini de reclamacions. 
Els aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista 
provisional podran formular, en el termini de deu dies naturals 
a partir de l’endemá de la publicació al BOIB de la resolució 
que la declari aprovada, davant la Direcció General de Personal 
Docent, les reclamacions que creguin oportunes, d’acord amb 
el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per 
tal d’esmenar el defecte que n’hagi motivat l’exclusió. 
De la mateixa manera, aquells aspirants que adverteixin errors 
en les seves dades personals podran presentar la reclamació 
oportuna dins d’aquest mateix termini per tal d’esmenar la 
deficiencia. 
4.3 Estimació/desestimació de reclamacions. 
Les reclamacions presentades s’estimaran o es desestimaran 
per resolució de la Direcció General de Personal Docent, que 
es fará pública juntament amb la llista definitiva, als mateixos 
llocs on s’hagin publicat les llistes provisionals d’admesos i 
exclosos. 
Contra la resolució esmentada, les persones interessades 
podran interposar recurs d’alcada davant el conseller 
d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador a partir 
de l’endemá de la publicació d’aquesta resolució, de 
conformitat amb el que disposa l’article 114 de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener. 
El fet de figurar en la llista definitiva d’admesos no implica el 
reconeixement als participants de la possessió dels requisits 
exigits en els procediments d’ingrés i/o d’accés definits en 
aquesta convocatoria. Si en el procés de revisió de la 
documentació que, d’acord amb la base novena d’aquesta 
convocatoria, cal presentar en cas de superar els procediments 
esmentats, es dedueixi que un aspirant no compleix algun dels 
requisits exigits, la persona interessada perdrá tots els drets que 
es puguin derivar de la participació en el procediment selectiu 
corresponent. 
4.4 Reintegrament drets d’examen. 
Els drets d’examen seran retornats als aspirants exclosos en la 
llista definitiva que previament ho sollicitin en el termini d’un 
mes comptador des del dia següent de la publicació de la llista 
definitiva d’admesos i exclosos, sempre que l’exclusió no es 
degui a causes imputables a les persones interessades. 
COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI 
Especialitat: Filosofia 
A partir de textos filosófics, pertanyent a obres representatives 
d’algun dels autors o corrents inclosos en el temari, es 

plantejaran qüestions relacionades amb el seu contingut, 
estructura i comentari crític. 
Especialitat: Llengua castellana i literatura. 
A partir del text d’una obra (o fragment) o d’un autor inclosos 
a la part A del temari es plantejaran qüestions, propostes 
d’análisi o de comentari o similars relacionades amb els 
mecanismes de la llengua i els seus elements formals 
(propietats i estructura textuals; gramaticals; pragmátics; 
sintáctics; etc.) així com des del punt de vista del text literari 
(procediments retórics, característiques i relacions d’obres; 
autors i moviments literaris; elements contextuals; etc.) 
Especialitat: Geografia i historia 
Qüestions própies dels procediments de l’area i de les matéries 
de l’especialitat, plantejades a partir de documents de diferents 
tipus (escrits, iconográfics, mapes, gráfics o estadístics). 
Especialitat: matematiques. 
La prova consistirá en la realització de problemes, exercicis i 
qüestions corresponents als continguts del temari de 
l’especialitat. La resolució d’aquests problemes, exercicis i 
qüestions implica l’aplicació i la utilització dels conceptes, 
procediments i técniques matemátics relacionats amb el temari 
de l’especialitat. 
Especialitat: física i química. 
La prova consistirá en la resolució de problemes i/o qüestions 
de carácter práctic relacionades amb el contingut del temari de 
l’especialitat, que podran incloure el disseny d’experiéncies o 
activitats de laboratori realitzables amb els mitjans habituals en 
un centre docent. 
Especialitat: Biologia i Geologia. 
La prova consistirá en la resolució de problemes i/o qüestions 
de carácter práctic relacionades amb el contingut del temari de 
l’especialitat, que podran incloure el disseny d’experiéncies o 
activitats de laboratori realitzables amb els mitjans habituals en 
un centre docent. 
Així mateix, es podrá incloure la identificació visual de 
mostres d’espécies animals i vegetals i/o de minerals, roques i 
fóssils. 
Especialitat: Dibuix 
Resolució de tres exercicis de diferents sistemes de 
representació, i realització d’una composició plana d’expressió 
plástica o color sobre suport de paper, en relació amb la 
impartició del currículum de les matéries assignades a l’espe-
cialitat en l’ensenyament secundari. 
Els aspirants hauran d’anar proveits dels estris de dibuix i de 
mesura que considerin adequats, tenint en compte que el 
procediment pictóric de la composició podrá ser llapis, ceres, 
tintes o qualsevol altre, exclosos els aglutinats líquids o 
viscosos (pintura a l’aigua, a l’oli, etc.). 
Especialitat: Anglés 
Traducció a l’angles sense diccionari d’un text o textos amb un 
total de paraules entre tres-centes cinquanta i quatre-centes 
cinquanta en catalá o castellá de nivell estándard i resposta en 
angles a cinc qüestions gramaticals, lexiques o d’analisi del 
discurs en relació a la impartició dels currículums assignats a 
l’especialitat en l’ensenyament secundari. 
Especialitat: Música 
Per a la primera part de la primera prova el tribunal proposará 
dues opcions amb les següents activitats. 
a) Audició i análisi d’una obra o fragment musical i la seva 
aplicació didáctica. Aquest exercici es realitzará per escrit i 
será el mateix per a tots els aspirants. El tribunal facilitará una 
partitura de l’obra o fragment per analitzar a cada aspirant. 
L’obra o fragment s’escoltará tres vegades. Necessariament l’a-
nálisi inclourá justificadament: l’estil (període historic i 
possibilitats d’autor) i la forma musical (análisi melódic i 
temátic, rítmic, tímbric, dinámic, textural, contrapuntístic, 
harmónic,…). Es disposará de dues hores per a la seva realitza-
ció. 
b) Interpretació vocal d’una cangó o fragment musical (máxim 
32 compassos) i lectura rítmica d’un fragment musical (mínim 
16 compassos) facilitades pel tribunal. La cangó o el fragment 
musical será tonal; pot incloure alguna alteració accidental. La 
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tessitura será transportable a qualsevol registre i només es 
disposará, per a la seva preparació, d’un diapasó de forquilla. 
S’interpretará sense acompanyament instrumental. Quant a la 
lectura rítmica, pot incloure canvis de compás, de clau, de 
temps, grups de valoració especial (tresets, etc.), i qualsevol 
combinació de figures i silencis. Per a la preparació d’aquest 
exercici es disposará de 30 minuts. 
c) Interpretació d’una obra o fragment musical, amb 
l’instrument aportat per l’aspirant, de partitures originals per a 
cada instrument en concret, facilitades pel tribunal. Tant l’espai 
on es desenvolupi la prova com el de preparació, disposaran de 
piano o teclat. Per a la preparació d’aquest exercici es 
disposará de 20 minuts. 
En els exercicis dels apartats b) i c) el tribunal valorará la 
precisió i claredat de la interpretació així com el so, el fraseig, 
l’agónica i la dinámica. 
Especialitat: Educació Física 
Consistirá en la resolució per escrit d’un o alguns supósits 
práctics elaborats pel tribunal. Aquests versaran sobre temes 
del temari o sobre blocs de continguts de l’educació física a la 
ESO o al Batxillerat. 
Especialitat: Psicologia i pedagogia 
Análisi d’una situació d’ensenyament-aprenentatge descrita en 
un supósit i proposta de l’actuació docent oportuna per oferir 
una resposta educativa adequada a un grup d’alumnes amb 
retards d’aprenentatge, o a alumnes amb necessitats educatives 
especials, prenent com a referencia el currículum de l’etapa i 
les seves possibles adaptacions o modificacions. 
Tecnologia 
Resolució de problemes i/o exercicis d’aplicació en relació 
amb el temari. El tribunal decidirá sobre l’execució d’exercicis 
en l’aula taller. 
Explotació didáctica d’un projecte (com resposta a un 
problema) o de l’análisi d’un objecte o sistema técnic plantejat 
pel tribunal. El seu desenvolupament haurá d’incloure, entre 
altres aspectes, els objectius didáctics que es pretenen, els 
continguts que es volen estudiar, el métode de treball i les 
activitats d’aula en les quals es desenvolupin i la forma 
d’avaluar l’aprenentatge dels alumnes 
Especialitat: Economia 
A partir de problemes o situacions rellevants i actuals 
d’economia general i de l’empresa, es plantejaran situacions o 
qüestions relatives a l’aplicació de conceptes i procediments 
que permetin comprendre i explicar aquests problemes. 
Especialitat: Formació i Orientació Laboral 
Resolució d’un cas práctic relacionat amb la part A) del temari. 
S’analitzaran les causes i es determinaran les possibles 
solucions alternatives. L’aspirant, en iniciar-se la prova, elegirá 
una opció d’entre les proposades 
pel tribunal. 
El tribunal valorará el procés seguit per adoptar la solució, les 
fonts d’informació utilitzades i el domini dels procediments, 
técniques i legislació aplicables al supósit. 
COS DE PROFESSORS TÉCNICS DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
Especialitat: Serveis a la comunitat. 
La prova es plantejará sobre un o alguns dels temes següents: 
Simulació de tecniques d’intervenció social en un ámbit 
préviament definit. 
Elaboració d’un programa adrecat a infants, per al 
desenvolupament i adquisició d’hábits d’autonomia personal. 
Disseny d’un projecte d’intervenció en l’ámbit de l’oci i del 
temps lliure. Utilització de recursos d’expressió i comunicació 
en la intervenció en un collectiu d’infants. 
Plantejament d’un projecte d’intervenció sociofamiliar en una 
unitat de convivencia préviament definida. 
Desenvolupament d’un projecte d’inserció ocupacional. 
Disseny d’un projecte per a l’elaboració d’un fitxer de recursos 
educatius, socials, sanitaris … 
Disseny d’un projecte d’una escola de pares a una escola 
d’educació infantil i primaria. 

Disseny d’un programa d’habilitats socials a una escola 
d’educació infantil i primaria. 
Elaboració d’un projecte de detecció i prevenció d’alumnes en 
situació de risc. 
COS DE MESTRES 
Especialitat: Pedagogia terapéutica 
Análisi d’una situació d’ensenyament-aprenentatge descrita en 
un supósit i concreció de l’actuació docent oportuna per a 
oferir una resposta educativa adequada als alumnes amb 
necessitats educatives especials o amb importants retards 
d’aprenentatge en una o diverses árees del currículum. Es 
valorará els continguts i métodes que permetin analitzar, 
comprendre i explicar les situacions plantejades. 
Especialitat: Audició i llenguatge 
Análisi d’una situació d’ensenyament-aprenentatge descrita en 
un supósit i concreció de l’actuació docent oportuna per a 
oferir una resposta educativa adequada als alumnes amb retards 
o trastorns de la parla, el llenguatge o la comunicació, tenint en 
compte la collaboració amb d’altres professionals tant del 
centre mateix com externs. Es valorará els continguts i métodes 
que permetin analitzar, comprendre i explicar les situacions 
plantejades. 
Especialitat: Educació infantil 
Análisi d’una situació d’ensenyament-aprenentatge descrita en 
un supósit i concreció de l’actuació docent oportuna per a 
oferir una resposta educativa adequada a l’alumnat d’educació 
infantil. El tribunal valorará la perspectiva didáctica, 
organitzativa i professional en el disseny així com les 
estrategies educatives i la seva implicació en el currículum 
d’educació infantil. 
Especialitat: Idioma estranger: anglés 
Traducció sense diccionari al catalá o al castellá d’un text 
d’entre duescentes i dues centes cinquanta paraules redactat en 
anglés de nivell estándard, sobre temes relacionats amb el 
sistema educatiu o l’educació en general, i resposta en anglés a 
cinc qüestions sobre el text. Es valorará la competencia comu-
nicativa i la seva competencia lingüística. 
Especialitat: Educació física 
Explicitació i justificació de cinc activitats relacionades amb 
els continguts i els objectius del currículum de l’etapa, elegits 
per l’aspirant en iniciar-se la prova d’entre els proposats pel 
tribunal. El tribunal valorará la relació i la resposta als 
principis metodológics de l’etapa i de l’área. 
Especialitat: Educació musical 
Per a la primera part de la primera prova el tribunal proposará 
dues opcions amb els següents exercicis 
a) Interpretació vocal i análisi d’una cangó (máxim 32 
compassos) i la seva aplicació didáctica. El tribunal facilitará 
una partitura de la cangó a cada aspirant. La cangó será tonal; 
pot incloure alguna alteració accidental; la tessitura será 
transportable a qualsevol registre i només es disposará, per a la 
seva preparació, d’un diapasó de forquilla. S’interpretará amb 
text i sense acompanyament instrumental. L’análisi, que 
s’entregará per escrit, inclourá la forma musical i altres 
aspectes com l’estructura, análisi de les frases, cadéncies, 
análisi melódica, rítmica, dinámica, relació de la música amb el 
text, etc.,… Es disposará d’una hora per a la preparació. 
b) Lectura rítmica d’un fragment musical (mínim 16 
compassos) facilitat pel tribunal. Pot incloure: canvis de 
compás, de clau, de temps, grups de valoració especial (tresets, 
etc.), i qualsevol combinació de figures i silencis. 
c) Interpretació d’una obra o fragment musical, amb 
l’instrument aportat per l’aspirant, de partitures originals per a 
cada instrument en concret, facilitades pel tribunal. Tant l’espai 
on es desenvolupi la prova com el de preparació, disposaran de 
piano o teclat. 
Per a la preparació dels exercicis dels apartats b) i c) es 
disposará de 45 minuts en total. 
En tots els exercicis el tribunal valorará la precisió i claredat a 
la interpretació així com el so, el fraseig, l’agógica i la 
dinámica. 
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ANNEX 1: BAREM PER AL PROCEDIMENT D'INGRÉS LLIURE 
Únicament seran valorats aquells mérits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol-licitud participació. 
Un mateix mértt no podrá ser valorat en més d'un apartat o subapartat. 

Mérits  Punts Documents justificatius 
1 Experiéncia docent prévia (máxim cinc punts) 
Al, afectes d'aquest apartar 1 només es tendran e compre u e máxirn de cinc once, cadascun deis quals haurd de ser valorar 
solament en un del, subapartats. Aixi mateix, no padre acumular-se les purruvecionc eonesyonents ala apartats anteriors 
quan ele serveis s'hagtn yesosas stmultániomen1 en más d' un centre docent. Ele serveis prestats al nivell d'EGB, amb 
anterinrttat al cura 1990/91, primer en qué va ser d' plicació el Reial decret 895/1989, de 14 de juliol, seran baremats per 1' 
partas 1.1 en el caed 'hacer ectat prestats a centres públics ¡por 1'apartat 1.2 si ho han estar a altres centres. 
S'entendrá per centres públics els centres integrats a la sarna pública de 1'Estat o de les comunitats autónames amb 
competéncies plenes en materia d'educ. 
1.1 Per cada any d'experiéncia docente. especialitats 
del cas al qual opta. l'aspirant, en centres públics 

1000 

Les fraccions d'any es computaran per mes coniplet 
a raó de: 

0 083 

Fotocopia compulsada deis nomenaments o contrastes, o 
eertificació expedida pel secretari del centre amb el 
vistiplau del director, en qué hi consti l'especialitat, la data 
de presa de possessió i de cessament, i el número de registre 
personal

1.2 Per cada any d'experiéncia docent m especialitats 
de distinta coseos al que opta 1'-,pi-t, en centres 
públics 

0 500 

Les t acciona d'any es computaron per mes complot 
a raó de: 

0041 

Fotocopia compulsada deis nomenaments o contrastes, o 
certificació expedida pel secretari del centre amb el 
vistiplau del director, en qué hi consti i'especialitat, la data 
de presa de possessió i de cessament, i el número de registre 
personal 

1.3 Per cada any d'experiéncia docent en 
especialitatg del mateix nivell educatiu que 
1'impartitpel cos al qual opta l'aspirant, L altres 

0 500 

Les fraccions d'any es computaran per mes complot 
amó de: 

0,041 

Certificació expedida pel secretan del centre coeresponenl, 
amb el vistiplau del Departammt d'Inspecció Educativa 

l.4 Per cada any d'experiéncia docent en 
especialitats de dístínt nivell educaba que 
1'ampartilpel cos al qual opta 1'aspiram, en allrs 
centres

0,250 

Les fracciona d'any es computaran per mes complot 
a raó de: 

0020 

Certificado expedida pel secretara del centre coseesponent, 
amb el vistiplau del Deparlament d'Inspceció Educativa 

2 Formació académica (máxim tres pones) 

Mérits Punts Documents justificatius 
2.1 Expedient académic en el titol allegat, només 
quan correspongui al nivell de titulació general exigit 
per ingressar en el cos Es valorará exclusivament la 
nota mitjana de 1'expedient académic del títol exigir 
amb carácter general i al legal per a l'ingrés al cos* 

 

2.1.1 De 6,01 punta fina a 7,50 punta 1,000 
2.1.2 De 7,51 punto fina a 10 1 500

Certificado académica personal o fotocopia compulsada en 
la quales facin constar les puntaacions obtingudes en toles 
les assignaturesi cursos exigitsper a 1'obtenció del dial 
allega[. 

2.2 Doctorar i premis extraordinaris:

2.2.1 Per pasear el tifl de doctor 1000 
Certificado académica o fotocopia compulsada del tifl de 
doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament deis drets 
d'expediciód'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 
1988 (BOE núm.167, de 13.7.1988). 

2.2.2 Per haver obtingut prenti extraordinari en el 
doctoral 0,500 

2.2.3 Per ha~ obtingut premi extraordinari m la 
titulació allegada per a 1'ingrés al cos 0,500 

Certificació acreditativa corresponent o fotocópia 
compulsada 

2.3 Altres titulacions universitáries 
Es valoraran les titulacions universitm-ies de carácter oficial en el cas de no haver estar al legados coro a requisar por 
al'ingrés al cos. 
2.3.1 Titulacions universitáries de primer cicle 
Per cada tifl de diplomar, enginyer técnic, arquitecta 
téenie o altres átala declamas equivalmts, i també pela 
estudia corresponenls al primer ciclo duna 
llicenciatum, arquitectura o enginyeria 

1 000 
Certificació académica o fotocopia compulsada del lílol 
allegat per a l ingees al cos i lambe de fas ele que 
s'aldeguin coro a mérito o, en ft de le certificado 
d'abonament deis drets d'expedició, d'acord, amb l'Ordre 
de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13-7-1988) 
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Mérits  Punts Documents justificatius 
2.3.2 Titulacions universitáries de asgan ciclo. 
Pela estudia conesponents al asgan ciclo d'una 
llicenciafra, arquitectura i enginyeria, o altres títols 
declarats equivalents 

1 000 
 

2.4 Titulacions d'ensenyaments de régim especial 
Es valoraron les titulacions corresponents a encenyaments de régim especial atorgades per les escales dais d'idiames, 
conservdtoris professiooals sopen rs de música, escales dArt, eom també les de forrnació professional espec(ca. En cap cas es 
valoraran, si n'és el cas, aquellos titulacions que s'aportin per accedir al cos corre ponen[. 
2.4.1 Titulacions de gran miljá de música i densa deis 
conservatoria professionals i superiors de música 

0500 

2.4.2 Titulacions de les escotes olicials d'idiomes  

2.4.2.1 Titulacions de cicle elemental 0 500 

2.4.2.2 Titulacions de cicle superior 0 500 

 
Certificació académica o fotocopia compulsada deis titols 
al-legats ft de la d'abonament deis drets com a mérits o, 
en cas, certificació d'expedició, d'aeord amb I'Ordre de 8 
de juliol de 1988 (BOE núm 167, do 13.7.1988) 

2.4.3 Per cada títol de técnic superior d'arts plástiques i 0200

2.4.4 Per cada títol de técnie superior de fonnació 
professionál 

0,200 

Certificació académica o fotocópia compulsada del titol 
al•legat per a 1'ingrés al cos i també de tots els que 
s'aldeguin com a mérits o, en tot cas, de la certificació 
d'abonament deis drets d'expedició, d'acord amb 1'Ordre 
de 8 de julio) de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988) 

2.5 Títol d'especialització didáctica. Només es valorará 
en les especialitats en qué no sigui requisit 

1 000 Certificat o fotocópia compulsada del TED o del CAP 

3Altres mérits (máxim dos punta) 

3 1 Per cada activitat de formació i perfeccionament, relacionada amb 1'especialitat a qué s'opta o amb 1'organització 
escolar, les noves tecnologies aplicadas a l'educació, la didáctica, lapsicopedagogia o la sociologia de l'educació. 
convocada per administracionspúbliques amb planes competéncies educatives o per uníversitats, o activitats melosas al 
Programa de formació permanent del professorat, o activitats reconegudes i registradas par l Administració educativa. 
En cap cas no podran ser valorats per aquest apartar e1s cursos realitzatsper a 1'obtenció d'un t1to1 o certificar académic. 

Mérits Punta Documents justificatius 

3.1.1 Per cada crédit (10 hores) de formació rehuda 
(máxim 2 punta) 

0,025 

3.1.2 Per cada crédit (10 hores) de formació impartida 
o coordinació: ( máxim 1 punt) 0,025 

Certificació acreditativa o fotocópia compulsada expedida 
per Certificac 1'organisme o centre corresponent, 
amb'especificació de les hores de durada (no s'acceptará 
cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats 
incloses al Pla de fonnació o reconegudes, hi haurá,de 
constar explícitament el registre de reconeixement de 
1'activitat 

3.2 Reciclatge de catalá. No es tendran en compte les titulacions obtingudes per convalidació completa de toles les 
assignatures 

3.2.1 Pel títol de mestre de catalá o equivalent 0 750 

3.2.2 Pel certificat de capacitació per a l'ensenyament 
de i en llengua catalana a 1'educació infantil i primaria 
(CCIP) o equivalent 

0,600 

3.2.3 Pel certificat de capacitació per a 1'ensenyament 
en leengua catalana a l'educació secundaria (CCS) o 
equivalent 

0,500 

Documenta justificafius: fotocópia compulsada del tiro) o 
document d'haver abonat les taxes per a la seva expedició 
i certificació acreditativa de no haver-lo obtingut per 
convalidació total d'assignatures. 

3.3 Publicacions, i mérits artistics i professionals (máxim1,500punt) 

3.3.1 Per publicacions de carácter científic i técnic o 
pedagógic. Fins a 0,750 punts 

 Documenta justificafius: els exemplars corresponents. 
Aquellas publicacions que, obligades a portar )'ISBN o 
1'ISSN no el portin, no s'han de valorar 

3.3.2 Per premia en exposicions o en mostees o 
concursos d'ámbit autonómic, nacional o internacional.
Per composicions estrenades com a autor, publicacions 
o enregistrament amb dipósit legal, premis en certamen 
o en mostees o en concursos d'ámbit autonómic, 
nacional o internacional Fina a 0,750 punta 

 

Els exemplars corresponents o, si n'és el cas, l'acreditació 
d'haver 
obtingut els premia corresponents 



MAGISTER  Glta. Cuatro Caminos, 6 
 
 

 

Mérits  Punts Documents justificatius 
*Nota de 1'apartat 2.1. Per a 1'obtenció de la nota mitjaná de l'expedient académic, en aquells casos en qué a la certificació 
académica no figurín les expressions numériques completes, s'aplicaran les equivaléncies següents: Aprovat 5 punta; Bé: 6 
punta; Notable: 7 punts; Excel•lent: 9 punta; Matrícula d'honor: 10 punta. 
En el cas que a 1'expedient académic es faci constar tant la qualificació literal com la numérica, es tendrá només en 
consideració aquesta darera. 
Les qualificacions que tenguin 1'expressió literal de convalidatlda o d'apte/a seran equivalents a 5 punta. 
Si en l'expedient académic es fa constar l'expressió «assignatura adaptada», caldrá aportar la certificació académica 
acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar 1'assignatura segons l'antic pla d'estudis. 
En cap cas, per a 1' obtenció de la nota mitjana de l'expedient académic, no es tendran en consideració les qualificacions 
corresponents a projectes final de carrera, tesinas o qualificacions análogues. 
En el cas que no s'aporti la conesponent certificació académica personal, peró s'hi presenta fotocópia compulsada del títol o 
de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, d'acord amb 1'Ordre de 8 de julio) de 1988 (BOE núm. 167, de 
13.7.1988), es considerará que l'aspirant va obtenir la nota mitjanad'aprovat 

CÓMO MATRICULARSE 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
* INSTANCIA POR DUPLICADO (ANEXO 3) 
* RESGUARDO ACREDITATIVO DE HABER PAGADO LOS DERECHOS DE EXAMEN 

(MODELO 046). 
* UNA FOTOCOPIA DEL DNI. 
* FOTOCOPIA COMPULSADA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CONOCIMIENTO DE 

LA LENGUA CATALANA. 
* FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO ALEGADO PARA EL INGRESO EN EL CUERPO 

AL CUAL PARTICIPA O FOTOCOPIA COMPULSADA DEL CERTIFICADO DE NOTAS. 
PAGO DE LAS TASAS1: 
* IMPORTE: 23,40 € 
- RESIDENTES EN LAS ISLAS BALEARES: 

EL PAGO DE LA TASA SE REALIZARÁ EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE LAS 
ENTIDADES BANCARIAS SIGUIENTES: Banca March, BBVA, Crédito Balear, La Caixa, Sa 
Nostra. UTILIZANDO EL MODELO «046» 

- RESIDENTES EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EN EL EXTRANJERO: 
EN LA ENTIDAD BBVA, CONCEPTO DE “TASA OPOSICIONES FUNCIONARIOS 
DOCENTES CAIB 2006”. 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
* EN CORREOS: EN SOBRE ABIERTO ENVIAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INDICADA 

ANTERIORMENTE Y QUEDARSE CON UNA COPIA DE LA INSTANCIA SELLADA POR 
CORREOS. ENVIARLO POR CORREO CERTIFICADO A LA PROVINCIA DE REALIZACIÓN 
DE LOS EXÁMENES. 

* EN CONSEJERÍAS O DELEGACIONES PROVINCIALES DE EDUCACIÓN. 
* EN EL GOBIERNO CIVIL O DELEGACIONES DE GOBIERNO. 

LAS INSTANCIAS PUEDEN CONSEGUIRSE EN LAS DELEGACIONES TERRITORIALES DE 
MENORCA, IBIZA Y FORMENTERA, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 
DOCENTE Y EN SU PÁGINA DE INTERNET: http://dgpdocen.caib.es 

LAS SOLICITUDES SE DIRIGIRÁN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 
DOCENTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: HASTA 3 DE ABRIL. 

COMIENZO DE LAS PRUEBAS: A PARTIR DEL 15 DE JUNIO. 

                                                 
1 Están exentos del pago de las tasas aquellas personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%. 


