
TRÀMIT 
INTERINITATS
PAS A PAS 

Què has de tenir en compte abans ?
Passes que has de seguir per
emplenar el tràmit telemàtic

1.
2.

TENS DUBTES? NOSALTRES T'AJUDAM!
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REQUISITS
Titulació acadèmica corresponent a la funció que demanes.

Capacitació per a l'ensenyament de la llengua catalana.
Màster de formació del professorat (excepte mestres i ensenyaments artístics). 

       Pots comprovar-ho a l'ANNEX 4 de la convocatòria o al Portal del docent interí. 

DOCUMENTACIÓ
Prepara tota la documentació que hagis d'incloure en format PDF.
Pensa a incloure el Certificat de notes del títol acadèmic que et dona accés a la
funció si és la primera vegada que t'hi inscrius.
Experiència docent a centres privats: Annex 6 i informe de vida laboral.
Experiència a escoles d'educació infantil de 0-3: Annex 7 i informe de vida laboral.

IMPORTANT: la formació permanent l'has d'introduir amb un altre tràmit. Accés

DATA DE FINALITZACIÓ DELS MÈRITS 
Formació acadèmica: 23 de març 2022  
Experiència docent i formació permanent: 31 d'agost del 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/180/1103231
https://www.caib.es/sadperdoc5front/interins/veureSimuladorFuncions.do
https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4519264
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/201864/!ut/p/z1/jZDLboMwEEV_JVmwDDM8ikJ3KIryKCyqCtXxJnKIMY4AI-OC2q-vm6witaSzGGlG547uHaBAgLZskIIZqVpW2_lAo2PgRaEXo5ducLfGJM9e8jh4DTZ-BO9TAMYI9D96_KOSh_r9I8Am8HW2ygTQjplqIdtSAfnpuuH97HNWcG1kKQt2Vj0QH71lFFpbdOrwNdgVmHBurYlanW5fTNpTsLQeNC-55tr90HZdGdP1zw46OI6jK5QSNXcL1Tj4m6RSvQFyT8JbwaBrcvKVbvHyVA9pmcy_AWZpwMQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4519267
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/201864/!ut/p/z1/jZDLboMwEEV_JVmwDDM8ikJ3KIryKCyqCtXxJnKIMY4AI-OC2q-vm6witaSzGGlG547uHaBAgLZskIIZqVpW2_lAo2PgRaEXo5ducLfGJM9e8jh4DTZ-BO9TAMYI9D96_KOSh_r9I8Am8HW2ygTQjplqIdtSAfnpuuH97HNWcG1kKQt2Vj0QH71lFFpbdOrwNdgVmHBurYlanW5fTNpTsLQeNC-55tr90HZdGdP1zw46OI6jK5QSNXcL1Tj4m6RSvQFyT8JbwaBrcvKVbvHyVA9pmcy_AWZpwMQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://stei.cat/publica/index.php/processos-i-convocatories/submenu-adjudicacions/5399#FormacioPermanent
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Tecleja al navegador:
stei.cat/publica/interinitats

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. Millor sempre fer els tràmits amb
Cl@ve per poder recuperar els tràmits
inacabats i obtenir els justificants a la Carpeta
Ciutadana. 

1.

2.

3.

www.stei.cat/publica/interinitats

INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud

http://www.stei.cat/publica/interinitats2021


INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud
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  En cas de triar Cl@ve, després podràs seleccionar Cl@ve PIN o Cl@ve permanent.1.



INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud
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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.

 



INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud
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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.



INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud
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1. Clica si NO vols ser integrat/da a la borsa per al curs 2022-23
2.  Clica a << següent >>

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



INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud

7
 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.



INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud

8

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.
 



INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud
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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 i especialitats selecionades.
El curs 2022-23 només podràs seleccionar places de les especialitats i funcions seleccionades

1.



INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud

 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.  Si no hi estàs d'acord, cal que facis la sol�licitud i el
tràmit de reconeixement de formació permanent creat a tal efecte.
El tens a www.stei.cat/publica/interinitats >> barem >> formació
permanent.

Tràmit de formació permanent

2.

 

31/08/2020
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http://stei.cat/publica/index.php/processos-i-convocatories/submenu-adjudicacions/5399#3-formacio-permanent


INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud
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Comprova totes les dades sobre la teva antiguitat.
Si no hi estàs d'acord, pots fer-hi al�legacions. Més
endavant podràs adjuntar-ne la documentació. Si vols,
pots autoritzar la Conselleria perquè adjunti d'ofici
l'experiència a concertada del curs anterior

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.

 



INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud
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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,
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.



INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud

 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 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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INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud

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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INTERINITATS CURS 2022-2023
Passes a seguir per emplenar la sol�licitud
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A punt per registrar el tràmit i finalitzar. 
MOLT IMPORTANT: desa la "Sol�licitud per a la..." i el justificant. Des del portaldelpersonal.caib.es a les
meves gestions >> gestions telemàtiques >> carpeta ciutadana només podràs recuperar el justificant, no
la sol�licitud, i només amb el sistema Cl@ve, mai amb usuari i contrasenya.
Tant dins el justificant com a la sol�licitud trobaràs el número de registre de la sol�licitud

1.
2.

3.

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


