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Els termini de presentació de la sol·licitud és el següent: 
 

Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 10 de juny de 2015. 
 

El professorat que ha perdut la destinació definitiva per la seva adscripció a 

l’estranger o a llocs de l’Administració té preferència per obtenir destinació a 
centres del municipi de la seva darrera destinació definitiva. 
 
 

En el cas de concórrer més d’un candidat d’un mateix col·lectiu docent té 
prioritat qui sigui titular de l’especialitat docent, obtinguda per oposició o per 

adquisició de nova especialitat. 
 

En cada col·lectiu docent i fase el professorat que no acrediti el coneixement 
del català obté destinació amb posterioritat als que sí l’acreditin. 

 

Emplenament de sol·licituds individuals 
 
Adjudicació preferent del professorat afectat per la pèrdua de la 

destinació definitiva 

 
La destinació provisional pot ésser a llocs de treball docents ordinaris, llocs 

específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat, llocs amb perfil lingüístic o 
específics temporals per als quals tingui l’especialitat reconeguda. 

 
El professorat d’aquest col·lectiu s’ordena, segons cossos docents, d’acord 

amb els criteris següents: 
 

L’aplicació telemàtica permetrà al participant emplenar les dades de: 
especialitats de la fase d’elecció i ofici, opció a llocs de diversitat (per als 

peticionaris de llocs d’ESO) i peticions de la fase d’elecció. 
 

Dins de cada centre, podrà optar per l’especialitat de la destinació definitiva 
i/o altra especialitat. En cas de demanar confirmació en ambdós centres, 

indicarà quina de les dues preval. 
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Les especialitats que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui 

reconegudes. 
 

En la fase d’elecció, per cada petició es té 
en compte l’ordre de priorització 

d’especialitats docents reconegudes que 
s’hagin inclòs en la petició amb el benentès 

que la primera especialitat a considerar en 
l’adjudicació és, necessàriament, una de les 

especialitats d’oposició, tot i que es podrà 
prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, 

la destinació a llocs ordinaris, llocs de treball 

docents específics d’atenció a la diversitat o 
llocs de treball docents específics amb perfil 

lingüístic. No cal que consti en primer lloc l’especialitat d’oposició en el cas 
que voluntàriament el participant hagi prioritzat en la seva petició llocs de 

treball docents d’aula d’acollida (AAP i ADC) o llocs d’unitats de suport 
d’educació especial (UEE i UES). 

 

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, 

l’administració reordena i completa d’ofici les especialitats que el professorat 
tingui 

 
El professorat d’aquest col·lectiu podrà formular fins a 60 peticions, entre els 

centres, municipis, zones i comarques, tant si corresponen com si no 
corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència i les podrà 

alternar. 
 

En la fase d’elecció, s’aplica el dret preferent a obtenir destinació dins del 
municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació 

definitiva. 
 

Amb aquesta finalitat, el professorat d’aquest col·lectiu que així ho vulgui ha 

d’indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol 
exercir aquesta preferència. 

 

Obligació d’ordenar comarques 
 
Aquest col·lectiu no té obligació d’incloure comarques en la seva sol·licitud. 

 
Manifestació de disponibilitat 
 
Els mestres amb el requisit d’especialitat d’Audició i llenguatge (ALL) poden 

manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en CREDA (centres de recursos 
de deficients auditius). Els professors amb el requisit d’especialitat 

d’Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar 
llocs en EAP (equips d’assessorament psicopedagògic) i/o CREDA 
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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 2015, data de presa de possessió. La 

data de finalització de les destinacions adjudicades serà la de 31 d'agost de 
2016. 

 
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 primera quinzena del mes 

juliol de 2015. 
 

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 2015 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 2015-2016 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 2015, 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. 
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