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INFORMACIÓ DEL PROCÉS D’ADJUDICACIONS PER AL PROFESSORAT
INTERÍ I SUBSTITUT CURS 2014-2015
En la primera setmana de juliol sortirà el
Important dia 25 d'agost aquells que
disposin de perfils anteriorment esmentats
número definitiuper al curs 2014-2015 del
És a dir,
l’Executiu,
d’acord
amb
aquesta llei, és habilitathauran
legalment
amb connectats
la potestat d’escurçar
professorat
interí
i substitut,
en els
serveis
d'estar
en la franjala vigència de la
territorials
disposaran
dels llistats
ordenats
horària
es comunicarà
acceptar
el genera un
reducció
de la jornada
del personal
interí, però, en cap cas,
per que
estendre-la,
perquèper
aquesta
lectura
per nombre
especialitats de
tots els serveis
nomenament
els procediments
resultati intrínsecament
contradictori
en els seus propis termes
constitutiuen
d’una
possible «incertesa raonablement
territorials.
telemàtics.
Les
adjudicacions
seran
insuperable» en els subjectes susceptibles de ser objecte de la seva aplicació, que contravindria el principi
telemàtiques
constitucional
Adjudicacions
juliolde seguretat jurídica (art. 9.3 CE).
Tothom qui tingui capacitació per a les
En les adjudicacions de juliol les places
places d'atenció a la diversitat i perfil
adjudicades són vacants a temps complet i
lingüístic, que en el seu aplicatiu no hagin
propostes de continuïtat jornades de mitja
pogut posar-ho i disposin de la titulació
vacant.
corresponent, han de presentar mitjançant
instància i disposar d’original i fotocòpia per
Durant la primera quinzena de juliol sortirà
a la compulsa, sol·licitar ser inclòs en el seu
el resultat de les adjudicacions provisionals,
expedient
hi ha 3 dies per poder fer reclamacions
contra les mateixes.
Finals de juliol resultat definitiu de les
adjudicacions.
Un cop adjudicades les places vacants la
llista d'interins que no hagin obtingut cap
destinació s’agrupa en Serveis Territorials
del quals hem sol·licitat com a Servei
Territorial preferent, ordenats per ordre de
número i especialitat.
Nomenaments de 25 d’agost places perfil
lingüístic i atenció a la diversitat
Dies abans del 25 d’agost els serveis
territorials publicaran els centres i places
disponibles dels perfils de llengua i atenció a
la diversitat.

Nomenaments de finals d’agost places
ordinàries
A data sense concretar, però que acostuma
a ser 30 i 31 d'agost s'atorgaran
telemàticament en les franges horàries que
es comunicarà el procediment telemàtic
d’adjudicacions.
Mes de setembre
Les places que quedin pendents d’adjudicar
s’aniran realitzant aquests dies, els primers
dies s’adjudicaran substitucions de jornades
inferiors a la completa en totes les
modalitats de jornada.
Una vegada més amb el menyspreu per al
professorat interí i substitut, els
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nomenaments es produiran a partir del 15 de setembre despreciant que es puguin preparar les classes i
els cursos.
Davant d’aquest fet lamentable, si arribem a realitzar un canvi real i s’aprecia la nostra feina cap
substitut hauria d'anar al centre fins el mateix dia 15 de setembre. Ja està bé de voluntats, volem
realitats.
A partir del 15 de setembre els nomenaments seran ja ordinaris en les franges de dimarts i divendres
per a nomenaments de places ordinàries.

Important
Las places d’atenció a la diversitat i perfil de llengües es realitzaran pel procediment d’urgència, és a dir
es publicaran a la web de cada Servei territorial i els que tinguin la titulació adequada sol·licitaran els
centres que considerin, i s’adjudicarà per número, i tindrà preferència el del Servei territorial que el
tingui per preferent.

Des de la nostra pàgina web i per e-mail anirem informant durant l’estiu ala nostres afiliats

