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La Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de juliol de 2016
(AOIB núm. 99, de 4 d'agost) estableix el procedíment de tutorització dels
funcionaris interins per als cursos 2016-2017,2017-2018 ¡ 201 8-2019.
Als apartats 3 i 4 d'aquesta Resolució es determina quins funcionaris interins
docents poden esser declarats aptes en el procés de tutorització.
Per tal de facilitar el seguiment d'aquest procés, us recomanam seguir les

següents instruccions:
PRIMER: A traves del Xestib, accedir a la pantalla de Presa de Possessió.

aquesta pantalla hi apareixen les dades dels funcionaris docents que han
pres possessió en el centre. A la columna TUTORITZAR s'indica si han de ser o
no tutoritzats.
En

Les columnes a

tenir en consideració al llarg del procés sôn: Tutoritzqr i Estat

de tutoritzqció.

A la columna Estat tutorització hi poden aparèixer els següents estats que
signifiquen el següent:
Pendent tutor: no té assignat tutor. Provoca que surti un missatge cada vegada que
s'entra alXestib
Pendent qualificar: vol dir que té un tutor assignat però que falta qualificar i validar la
qualificació.
Baixa: significa que, abans de 30 dies naturals, el docent ha causat baixa al centre (fi del
contracte)

SEGON: Pitjar damunt la línia amb les dades de la persona a tutoritzar i entrar
a la pantalla següent:
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QUART: Una vegada elfuncionari interí ha complert els 30 dies consecutius de
serve¡ efectiu en el centre es podrà QUALIFICAR (d'acord amb els termes
establerts en I'apartatT de la Resolució de 28 de juliol de 2016).Aquesta
qualificació es pot modificar mentre no es validi el procediment.
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CINQUÈ: VALIDAR la qualificació. Una vegada es pitja Valídq qualificoció el
procés es dóna per finalitzat.
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Just en el cas que el director qualifiqui com a no apte al funcionari interí,
s'activarà una nova pantalla a la qual l'inspector el qualificarà ivalidarà la
qualificació finalitzant el procediment.

funcionari interí una vegada tutoritzat a un centre obté una nova
plaça a un altre centre ha de ser també tutoritzat a aquest.
NOTA:
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