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Apreciado/a compañero/a:
Por su interés te damos traslado de la información que nos ha hecho llegar
la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación y
Formación Profesional de les Illes Balears en relación a la oferta de plazas docentes
no universitarios en las Illes Balears:
“Des de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació
i Formació Professional de les Illes Balears, s'adjudiquen setmanalment una gran
quantitat de places de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics
de formació professional, de de professors de música i arts escèniques, de
professors d’escoles oficials d’idiomes, de de professors d’arts plàstiques i disseny,
i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny. En algunes ocasions la llista de
professors disponibles a la nostra comunitat no és suficient per cobrir totes les places
i és per això que s'obre cada setmana un tràmit, anomenat tràmit urgent, en el qual
poden participar persones que estan fora de la borsa però que tenen la titulació
adient per a cada especialitat.
Els detalls de cada convocatòria es troba a l'adreça:
https://www.caib.es/sadperdoc5front/interins/inici.do
En aquesta adreça es pot trobar la normativa aplicada, un simulador per
conèixer quines especialitats es poden impartir en funció d'una titulació determinada
i, a més a més, l'accés al tràmit cada vegada que s'obre un termini.”
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Carlos M. Palmer.
Gerente COGITI Balears.
A
SALID/22SCIRS

M0635
2S
CSV: P º.: PM0635/2
N
.
2
2
G
0
E
/2
R
: 14/09
FECHA IRCULAR
C
TIPO:

w w w . c o e t i - b a l e a r s . c o m
MALLORCA
Carrer dels Caputxins, núm. 3, 3er A
Edifici Europa, 07002 - PALMA (Mallorca)
Tel.: 971 711 557 / 971 713 687
E-mail: coetima@coeti-balears.com

MENORCA
Delegació
Carrer Lluna, núm. 14, baixos
07702 - MAÓ (Menorca)
Tel.: 971 364 762
E-mail: coetime@coeti-balears.com

EIVISSA I FORMENTERA
Delegació
Carrer Via Romana núm. 17 baixos
07800 - EIVISSA (Eivissa)
Tel.: 971 318 202
E-mail: coetief@coeti-balears.com

CIRC 123-2022

Benvolgut/da company/a:
Pel seu interès et donem trasllat de la informació que ens ha fet arribar la
Dirección General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional de les Illes Balears en relació a l’oferta de places docents no
universitaris a les Illes Balears:
“Des de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació
i Formació Professional de les Illes Balears, s'adjudiquen setmanalment una gran
quantitat de places de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics
de formació professional, de de professors de música i arts escèniques, de
professors d’escoles oficials d’idiomes, de de professors d’arts plàstiques i disseny,
i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny. En algunes ocasions la llista de
professors disponibles a la nostra comunitat no és suficient per cobrir totes les places
i és per això que s'obre cada setmana un tràmit, anomenat tràmit urgent, en el qual
poden participar persones que estan fora de la borsa però que tenen la titulació
adient per a cada especialitat.
Els detalls de cada convocatòria es troba a l'adreça:
https://www.caib.es/sadperdoc5front/interins/inici.do
En aquesta adreça es pot trobar la normativa aplicada, un simulador per
conèixer quines especialitats es poden impartir en funció d'una titulació determinada
i, a més a més, l'accés al tràmit cada vegada que s'obre un termini.”
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial
salutació.

Carlos M. Palmer.
Gerent COGITI Balears.
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