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SOL·LICITUDS INDIVIDUALS DE 

DESTINACIÓ PROVISIONAL DEL 
PERSONAL INTERÍ 
 

a)  Fase/s d’adjudicació 
 

El professorat interí de la borsa de treball amb serveis prestats a centres públics 

dependents del Departament d’Ensenyament pot participar, amb caràcter 
voluntari, en aquest procediment d’adjudicació de destinacions provisionals. 

 
La sol·licitud individual és per participar per la fase d’elecció 5.9 de la base 5. Tot 

i això, el professorat d’aquest col·lectiu docent, prèvia conformitat seva, haurà 
pogut ser proposat per la direcció d’un centre en alguna de les modalitats de 

propostes descrites. 
 

b) Tipus de llocs de treball docents 
 

Pot sol·licitar llocs de treball docents ordinaris, llocs de treball docents específics 
estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat i llocs amb perfil lingüístic, 

sempre i quan hagi manifestat la seva disponibilitat a la borsa de personal interí, i 

llocs de treball docents específics temporals (aules d’acollida i unitats de suport 
d’educació especial). 

 
c) Especialitats reconegudes 
 

El personal interí només pot demanar en la seva sol·licitud de destinació les 
especialitats que li constin com a reconegudes i demanades en la borsa de treball 

en el moment de presentar la sol·licitud i els llocs d’atenció a la diversitat i els 
llocs amb perfil lingüístic si reuneix els requisits per ocupar-los i ha manifestat la 

seva disponibilitat en la borsa de personal interí. Es poden modificar les dades 
que constin en aquesta borsa coincidint amb el termini de presentació de 

sol·licitud de destinació provisional. 

 
El personal interí pot sol·licitar fins a 18 especialitats en la fase d’elecció. 

ENSENY. PÚBLIC NÚM. 555 MAIG 2014 
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Pot demanar llocs d’aula d’acollida i llocs de les unitats de suport d’educació 

especial qui tingui reconeguda l’especialitat de pedagogia terapèutica (EES), a la 
borsa de primària, o, d’orientació educativa (PSI), a la borsa de secundària. 

 
Idoneïtat. 

 
El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol ser destinat, 

manifesta que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació 

per impartir-les. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió 
de la destinació adjudicada, la Inspecció d'Educació emet informe negatiu en 

relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà el 
procediment que regula l'article 6.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig. 

 
El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de 

formació professional, d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'art i superiors de 
disseny hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent i aquesta 

figura consignada a la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent. 
 

 
d) Peticions 

 
El personal interí només podrà formalitzar una única 

sol·licitud per ser destinat a llocs d'ensenyament 

infantil i primari o a llocs d'ensenyaments secundaris. 
 

El personal interí podrà sol·licitar voluntàriament i 
podrà formular fins a 60 peticions, entre els centres, 

municipis, zones i comarques. 
 

El personal interí d’educació infantil i primària no pot 
demanar llocs de treball docents dels dos primers 

cursos de l’ESO. 
 

Les peticions que formalitzi en la sol·licitud de destinació són únicament als 
efectes d’aquest procediment d’adjudicació de destinacions provisionals a llocs de 

treball docents vacants amb dedicació sencera per al curs 2014-2015 
 

e) Petició de comarques 

 
L’emplenament de peticions de comarques és voluntària per al personal interí. 

Atès el caràcter voluntari de la seva participació, a aquest col·lectiu no se li 
adjudicarà d’ofici cap destinació (centre, municipi, zona o comarca) que 

explícitament no hagi fet constar en la seva sol·licitud. 
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VACANTS: centres públics. 
 
Les vacants i les vacants de resultes que s'adjudiquin correspondran a llocs de 

treball, a dedicació completa en els centres públics dependents del Departament 
d'Ensenyament. 

 
 

S'entén per lloc de treball vacant el que no està ocupat amb caràcter definitiu o 
amb caràcter provisional amb professorat amb nomenament vigent per al curs 

2014-2015. 
 

Un cop finalitzats els procediments de provisió de llocs de treball docents a 
dedicació completa , s’han d’adjudicar, en ocasió de vacant, llocs de treball 

docents a mitja dedicació, amb efectes d’1 de setembre de 2014, per al curs 
2014-2015, mitjançant el procediment únic de proposta de continuïtat respecte al 

curs 2013-2014, formulada per la direcció del centre i amb conformitat del 

personal interí (no personal funcionari de carrera), amb els criteris i condicions 
següents: 

 
a) L’especialitat del lloc de treball a mitja dedicació ha de figurar, i ser la 

mateixa, en les plantilles del centre del curs 2013-2014 i 2014-2015. 
 

b) Els llocs de treball docents a mitja dedicació a proveir són llocs de treball 
docents ordinaris i llocs de treball docents específics temporals (aules 

d’acollida, unitats de suport d’educació especial i llocs d’audició i llenguatge 
que requereixen el coneixement de llenguatge de signes). 

 
 

c) Haver ocupat el mateix lloc de treball, en forma d’ocupació d’interí/na, a 
mitja dedicació, un mínim de sis mesos durant el curs 2013/2014. No és 

d’aplicació si el/la docent interí/na ha ocupat un lloc de treball a dedicació 

completa el curs 2013-2014, malgrat que sigui de la mateixa especialitat. 
 

d)  Haver estat objecte de proposta per la direcció del centre, amb la 
conformitat de la persona interessada, mitjançant l’aplicació PDA de 

proposta de les direccions dels centres. 
 

 
e)  Complir el requisit general, per ser objecte de proposta, d’acreditar un 

mínim de dotze mesos de serveis prestats a la borsa i de sis mesos al 
centre. 

 
f)  Complir els requisits d’especialitat i altres establerts per a la provisió de 

llocs de treball docents a dedicació completa. 
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g) No haver obtingut destinació en els procediments d’adjudicació a llocs de 

treball docents a dedicació completa per al curs 2014-2015, en el supòsit 
que voluntàriament hi hagi participat. 

 
 

TERMINIS, FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS INDIVIDUALS 
 

Terminis 

 
El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució 

haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud, a través d'Internet, en els 
terminis següents: 

 
c) Personal interí: del 21 de maig al 3 de juny de 2014 

 
Formalització de sol·licitud individual 

 
El professorat que participi en els procediments que regula aquesta Resolució 

haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'internet, mitjançant el 
procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament 

d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament. 
 

 

 
La sol·licitud es considerarà 

presentada i registrada davant 
l'administració únicament en el 

moment en què sigui tramesa per via 
telemàtica, després de fer un clic en 

el botó d'enviar. 
 

L'interessat podrà disposar d'una 
còpia impresa de la sol·licitud 

definitiva, la qual contindrà un 
número de control a efectes de 

registre, i on constaran les dades 
relatives a la seva sol·licitud 

d'adjudicació de destinació. 

 
En cas que els interessats vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, 

ho podran fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, 
fent un clic en el botó d'anul·lar. Un cop anul·lada, podran trametre per via 

telemàtica una altra sol·licitud. Un cop finalitzat el termini de presentació de 
sol·licituds, no serà possible introduir cap nova sol·licitud, ni es podrà modificar o 

http://www.gencat.cat/ensenyament
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anul·lar cap petició ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions 
sol·licitades. 

 
Amb la presentació a través d'internet, la sol·licitud es considera formalitzada a 

tots els efectes, i per tant no s'ha de presentar la impressió de la instància ni cap 
altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en els casos 

següents: 
 

 

Col·lectius docents. 
 

Personal Interí: 
 

a) Professorat de la borsa de treball de personal 

interí docent amb serveis prestats en centres 
educatius públics dependents del Departament 

d’Ensenyament amb la condició legal de 
discapacitat per tenir reconegut un grau de 
discapacitat igual o superior al 33% i una 

valoració del servei de prevenció corresponent que 
proposi una adaptació del lloc de treball adequada 

a les seves característiques, a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 

b) Resta de personal interí de la borsa de treball amb serveis prestats en centres   
    educatius públics. 

 
El personal interí pot participar per un únic nivell (primària o secundària). 

 
El personal interí que en participar voluntàriament en el procediment regulat per 

aquesta Resolució obtingui una destinació per al curs 2014-2015 i en tingui una 
altra amb caràcter provisional mitjançant contracte laboral temporal en centres 

públics dependents del Departament d’Ensenyament, haurà d’optar, mitjançant 
escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics 

abans del dia 8 d’agost de 2014, per una de les dues. De no fer-ho, es deixarà 
sense efecte l’adjudicació provisional obtinguda en aquest procediment. 

 
 

 

Criteris generals en les fases d’elecció  
 

a)  Per assignar destinació, es tindrà en compte, en les fases d'elecció i ofici, en 
primer lloc, la petició de centres, municipis, zones o comarques i, en segon 

lloc, l'especialitat i les opcions sol·licitades. 
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b)  En el supòsit, es produeixi la creació d'un nou centre després de la publicació 
d'aquesta  Resolució  i, per tant,  no se  n'hagin  pogut sol·licitar  els  llocs de 

treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, 
zona, comarca). 

 
 C)  En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats 

explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels  centres  següents: 
centres específics d'educació especial; centres d'atenció educativa preferent; 

centres  acollits  al  programa  d'acompanyament escolar  (PROA) ;  centres 

integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i 
aules de formació de persones adultes; llocs itinerants de zones escolars i 

agrupacions rurals; centres de  recursos per a deficients auditius i equips 
d’assessorament psicopedagògic. 

 
 

a) En la fase d'elecció quan es demani genèricament un municipi o zona o 
comarca, els centres s'adjudicaran, tenint en compte que en demanar un 

municipi, zona o comarca es demanen, respectivament, tots els centres del 
municipi, la zona o la comarca. 

 
b) En l'adjudicació d'àmbit comarcal, primer s'adjudiquen els centres 

corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de 
centres. 

 

Especificitats de les fases d’elecció 
 

En la fase d'elecció, el personal interí farà constar en la sol·licitud les seves 
peticions de centres, municipis, zones .o comarques que desitgi. 

Atès el caràcter voluntari de la seva participació, a aquest col·lectiu no se li 
adjudicarà d'ofici destinació provisional. 

 
Les peticions que formalitzi en la sol·licitud de destinació són únicament als 

efectes d'aquest procediment d'adjudicació de destinacions provisionals. 
 

Priorització  en les fases d’elecció 
 

El personal interí s'ordenarà, dins de cada fase de participació, d'acord amb el 
número d'ordre assignat a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter 

temporal com a personal interí docent, tot tenint en compte que el personal interí 

que acredita condició de disminució forma un nivell específic d'adjudicació. 
 

Requisits d’especialitat en el procediment general 
 

El professorat interí, per poder optar a llocs de treball docents de les especialitats 
corresponents a cicles formatius de formació professional, d’escoles oficials 
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d’idiomes i d’ensenyaments artístics i superiors de disseny també ha de tenir 
reconeguda la idoneïtat corresponent d’acord amb la regulació vigent en el 

moment de procedir a la corresponent adjudicació de destinacions. 
 

Les especialitats docents, així com la idoneïtat esmentada, han de figurar 
reconegudes i demanades en la borsa de treball del personal interí docent i en el 

registre informàtic de personal docent. 
 

Especialitats i altres requisits addicionals del professorat per ocupar llocs 

de treball docents específics. 
 

. Per ocupar llocs de treball docents d’aula d’acollida, es requereix acreditar 
qualsevol especialitat docent del cos al qual estigui definida la vacant a la plantilla 

del centre. 
 

Per ocupar llocs d’audició i llenguatge amb requeriment del coneixement del 
llenguatge de signes, cal ser acreditar la idoneïtat de llenguatge de signes. 

 
Per ocupar llocs de treball docents d’unitats de suport d’educació especial: 

 
a) Llocs del cos de mestres: professorat funcionari o professorat interí de la 

borsa de primària, que tingui reconeguda l’especialitat de pedagogia 
terapèutica.  

Excepcionalment, i únicament a proposta de la direcció del centre, es podrà 

proveir amb mestres que tinguin reconeguda l’especialitat d’audició i 
llenguatge. 

 
b) Llocs del cos de professors d’ensenyament secundari:  que tingui 

reconeguda l’especialitat d’orientació educativa. 
 

c)  Per ocupar llocs de treball docents amb perfil lingüístic, el  
funcionaris de carrera i interins han d’acreditar, a més de l’especialitat 

docent del lloc, l’especialitat docent de l’idioma corresponent o el nivell 
mínim B2 del Marc europeu comú de referència de la llengua de definició de 

la vacant. També es requereix formació en metodologies d’immersió 
lingüística o en ensenyaments AICLE. Excepcionalment, els professors 

candidats que no disposin d’aquesta formació en metodologia d’immersió, 
poden optar a aquests llocs de treball sempre i quan l’acreditin al llarg del 

curs 2014/2015 o hagin ocupat un lloc de treball d’aquest perfil lingüístic 

amb anterioritat. 
 

d)  Per ocupar llocs de treball docents d’atenció a la diversitat,  ha de tenir 
acreditada l’especialitat del lloc de treball. A més, ha de reunir un dels 

requisits següents: 
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Llocs del cos de mestres: 
 

 Tenir reconeguda l’especialitat docent de pedagogia terapèutica (EES). 
 

 Tenir la titulació acadèmica de màster oficial sobre educació inclusiva,   
educació en la diversitat o educació especial. 

 
 Haver superat una formació referida a l’atenció a la diversitat de l’alumnat 

i/o educació inclusiva, educació especial i educació per a la diversitat 

(mínim, 30 hores). 
 

 Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal 
interí/substitut en llocs de treball d’aula d’acollida o d’unitat de suport 

d’educació  especial un mínim 12 mesos. 
 

 Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal 
interí/substitut  en qualsevol lloc de treball d’un centre d’atenció educativa. 

 
 

 preferent o en un centre d’educació especial durant un mínim 12 de mesos. 
   

Llocs del cos de professors d’ensenyament secundari: 
 

 Tenir reconeguda l’especialitat docent d’orientació educativa (PSI). 

 
 Tenir la titulació acadèmica de màster oficial sobre educació inclusiva, 

educació  en la diversitat o educació especial. 
 

 Haver superat una formació referida a l’atenció a la diversitat de l’alumnat 
i/o  educació inclusiva, educació especial i educació per a la diversitat 

(mínim, 30 hores). 

 
 

 Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal 
interí/substitut en llocs de treball docents d’atenció a la diversitat durant un 

mínim de 12 mesos. 
 

 Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal 
interí/substitut en llocs de treball docents d’aula d’acollida o d’unitat de 

suport d’educació especial durant almenys un curs escolar un mínim 12 de 
mesos. 
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 Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal 
interí/substitut en qualsevol lloc de treball docent d’un centre d’atenció 

educativa preferent durant un mínim 12 de mesos. 
 

 Haver exercit la docència com a funcionari de carrera o personal 
interí/substitut en llocs de treball docents en una aula oberta un mínim 12 

de mesos. 
 

Per ocupar llocs de treball docents d’àmbit d’ensenyament secundari en centres 

de formació de persones adultes: 
 

Àmbit de comunicació: tenir acreditada l’especialitat de llengua catalana i 
literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès, per ser-ne titular, en el 

cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a 
la borsa de secundària, en el cas del professorat interí. 

 
A més, pel que fa als requisits lingüístics d’aquest àmbit de comunicació: 

 
Llevat que tingui acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura, 

haurà d’acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la 
possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una titulació equivalent 

reconeguda oficialment. 
 

Llevat que tingui acreditada l’especialitat d’anglès, haurà d’acreditar 

coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del 
certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment. 

 
Àmbit social: tenir acreditada l’especialitat de geografia i història o de filosofia, 

per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la 
reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí. 

 
Àmbit científic i tecnològic: tenir acreditada l’especialitat de matemàtiques o 

de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia, per ser-ne titular, en el 
cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a 

la borsa de secundària, en el cas del professorat interí. 
 

Requisit de català i aranès. 
 

Per obtenir destinació en qualsevol procediment de provisió de llocs de treball 

docents, s’ha de tenir acreditat el coneixement del català, tant en l’expressió oral 
com en l’escrita, en els termes establerts per reglament, segons l’article 123 de la 

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Per als llocs de treball docents de 
centres d’Era Val d’Aran cal tenir acreditat el coneixement de l’aranès. 
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PRESA DE POSSESSIÓ I DURADA DELS NOMENAMENTS 
 

Les destinacions adjudicades seran irrenunciables i tindran efectes administratius 

des de l'1 de setembre de 2014, data de presa de possessió. La data de 

finalització de les destinacions adjudicades serà la de 31 d'agost de 2015, llevat 
que es produeixi la reincorporació del funcionari de carrera propietari del lloc de 

treball o la incorporació d’un funcionari de carrera, en el cas d’un lloc ocupat per 
personal interí. 
 

INFORMACIÓ I CONSULTES. 
 

El professorat que tingui dubtes en relació amb la data de finalització del seu 
nomenament podrà consultar aquesta informació a través del portal ATRI 

 
PUBLICITAT 

 
Les destinacions assignades pel procediment previ i pel procediment general es 

notificaran mitjançant una resolució provisional d'adjudicació de destinacions 
provisionals, que es farà pública la segona quinzena del mes de juliol de 2014. 

S’obrirà un termini de 3 dies de presentació de reclamacions. 
 

Un cop resoltes les reclamacions, es farà pública ultima setmana del mes de juliol 
de 2014 la resolució definitiva. 

 

La resolució, d'adjudicació de destinacions es farà pública als serveis territorials i 
al Consorci d'Educació de Barcelona. 

 
Les destinacions també es podran consultar a l'adreça d’internet del Departament 

d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament. No hi constarà el personal 
ja destinat per al curs 2013-2014 mitjançant processos d'adjudicació anteriors, ni 

el professorat que, havent estat nomenat càrrec directiu d'un centre públic amb 
efectes d'1 de juliol de 2014, ja se li hagués adjudicat destinació 

provisional al centre per aquest motiu, ni el professorat destinat 
en centres de formació de persones adultes ubicats en centres 

penitenciaris. 
 

RECLAMACIONS I RECURSOS 
 

Amb la publicació de la resolució definitiva i les llistes 

corresponents es consideraran efectuades les notificacions als interessats. 
 

Contra la resolució definitiva d'adjudicació de destinacions pels procediments 
previ i general les persones interessades podran interposar recurs de reposició 

davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d'un 
mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació. 


