
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El següent monogràfic tracta qüestions importants per a funcionaris de 

carrera amb destinació provisional,  en pràctiques i professorat 

excedent que sol·licita el reingrés. 
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Els terminis de presentació de les sol·licituds són els següents: del 8 al 17 de 

juny de 2020 

 
Col·lectius docents “Funcionari en pràctiques”: 

1. Participació obligatòria:  

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat que ha 

superat el procés selectiu, excepte que tingui concedit l'ajornament de la 

fase de pràctiques. 

 

El caràcter obligatori de la participació comporta l’adscripció d’ofici, en el 

supòsit que el/la docent no presenti sol·licitud individual de destinació. 

 

1.1 Participació per a més d’un cos docent: 

En aquest procediment només es pot obtenir una única destinació per al 

curs 2020-2021. 

 

El professorat funcionari de carrera que pertany a més d’un cos docent 

només pot presentar una única sol·licitud de participació per obtenir 

destinació a llocs de treball docents corresponents a un dels cossos docents. 
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2. Tipologia dels llocs de treball docents i requisits per  

      ocupar-los. 

Els llocs de treball docents dels centres educatius públics poden ser: 

 Ordinaris  

 Específics amb perfil professional   

 Epecífics temporals. 

4. Procediment d'adquisició de noves especialitats 

 
 

Els aspirants funcionaris de carrera declarats aptes en el procediment 

d'adquisició de noves especialitats adquireixen la nova especialitat i estan 

exempts de la realització de la fase de pràctiques. 

 

Pel que fa a la seva participació com a funcionari de carrera pel procediment 

de 

provisió que regula aquesta resolució: 

 

a) Fases de propostes de les direccions dels centres. 

 

Podran ser objecte de nova proposta de les direccions dels centres per 

l'especialitat adquirida. 

  

b) Fases d'elecció i, si correspon, ofici. 

 

Si la seva participació com a funcionari de carrera és obligatòria 

(professorat sense destinació definitiva), podrà incloure la nova especialitat 

a la sol·licitud, en l'ordre que desitgin- En cas de no incloure-la, 

l'Administració l'afegirà en la fase d'ofici. 

 



 

 

 

Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya.Rbla. Raval 29-35, 3r. 08001. BCN. 93 2956111 Ext 28177 

 932956108    A/E: feteugteducacio@catalunya.ugt.org  Web: www.publica.cat 

4 
 

Si la seva participació com a funcionari  de  carrera és voluntària  (professorat 

amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis) podrà presentar 

sol·licitud de participació  per  la  nova especialitat si es troba en alguna de les 

situacions respecte al professorat que no pot demanar la comissió de 

serveis per la norma general de participació per l'especialitat de la seva 

destinació definitiva. 

 

B. Procediments d'ingrés i accés 

 

En el termini, tots els aspirants seleccionats mitjançant la participació en els 

procediments d'ingrés i accés, tant funcionaris de carrera d'un altre cos, com 

professorat interí, com la resta de seleccionats, hauran de formalitzar 

telemàticament la seva sol·licitud individual, per manifestar la seva situació 

amb efectes d'1 de setembre de 2020 i/o per fer constar les seves peticions 

de llocs per al curs 2020-2021. 

 

El professorat que, en el moment de l'adjudicació, ja tingui una destinació 

provisional per al curs 2020-2021 romandrà en aquesta destinació com a 

funcionari en pràctiques, si aquest nomenament correspon a un lloc de 

treball del mateix cos pel qual han superat el procediment selectiu, malgrat 

que no es correspongui amb l'especialitat superada. En aquest cas, la 

sol·licitud de 

participació de destinació com a funcionari en pràctiques, si l'hagués 

presentada, no tindria cap efecte. Per tant, no participaria en el procediment 

d'adjudicació 

Opcions segons el supòsit de participació en el procés selectiu. 

 

Segons la seva situació administrativa actual, el professorat seleccionat haurà 

d'indicar quina és la seva opció  amb  efectes  1-9-2020,  tal  com s'indica a 

continuació, i/o formular  directament les peticions per a ser  destinat com a 

funcionari en pràctiques. 
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A) Professorat que ja és funcionari d'un altre cos docent: 

 

A.1) Professorat ja funcionari que ha estat seleccionat procediment E  

(accés a un cos docent de grup superior) i que va fer l'opció de 

participació sense consumir plaça: 

 

Aquest professorat ha de continuar en la plaça que ocupa actualment 

amb caràcter definitiu.  

Per tant, no participarà en el procediment d'adjudicació, però ha de 

presentar una sol·licitud de participació com a seleccionat, en el termini , 

únicament als efectes d'indicar, pel que fa a la seva situació 

administrativa en aquesta plaça durant el curs 2020-2021, una de les dues 

opcions següents: 

 

a) Romandre al cos d'origen i, per tant,  no  ser  nomenat  funcionari en  

    pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari. 

 

b) Ser   nomenat   funcionari   en   pràctiques   del   cos  de  professors  

    d'ensenyament secundari i quedar-ne exempt de l'avaluació. 

 

A.2) Resta de professorat ja funcionari que ha estat seleccionat pel 

procediment E (accés a un cos docent de grup superior): 

 

Ha de presentar sol·licitud de participació com a seleccionat, en el termini , als 

efectes d'indicar pel que fa a la seva destinació durant el curs 2020-2021 

una de les tres opcions següents: 

 

a) Romandre al cos d'origen i,  per  tant,  no  ser nomenat funcionari en  

    pràctiques del cos al qual s'ha accedit mitjançant el procés selectiu. Per  

    tant, no participarà en el procediment d'adjudicació. 
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b) Ser nomenat  funcionari  en  pràctiques  del  cos al qual s'ha accedit  

    mitjançant  el  procés  selectiu, d'acord amb  les  peticions  que  faci  a  la  

    sol·licitud i quedar-ne exempt de l'avaluació.   

 

   En  cas   d'obtenir   destinació  en  el   procediment   d'adjudicació  com a   

   funcionari en pràctiques,  quedarà  sense efecte la  destinació provisional  

   que, si  s'escau, hagi  obtingut  pel cos d'origen.  

    

   En    cas    de   no   obtenir   en  el   procediment  d'adjudicació  cap   de    

   les  adjudicacions  sol·licitades  com  a funcionari en pràctiques, romandrà  

   al   cos   d'origen    durant  el  curs   2020-2021,    en   la     destinació   

   definitiva  o provisional que  li correspongui d’aquest cos  d’origen. 

 

c) Ser  nomenat  funcionari  en  pràctiques  del  cos  al  qual  s'ha  accedit   

    mitjançant el procés selectiu,  d'acord  amb  les  peticions  que  faci a la   

    sol·licitud,  així  com  l'adjudicació  d'ofici  que  correspongui,  i quedar-ne  

    exempt  de l'avaluació.  

 

   En cas d'obtenir destinació en el procediment d'adjudicació com a funcionari   

   en pràctiques,  quedarà sense efecte la destinació  provisional que, si  

   s'escau, hagi obtingut pel cos d'origen. 

 

   En cas de   no obtenir   en   el   procediment   d'adjudicació   cap  de  les    

   adjudicacions   sol·licitades   ni   adjudicació   d'ofici   com   a funcionari en  

   pràctiques, romandrà al cos   d'origen   durant  el   curs 2020-2021, en  la  

  destinació   definitiva   o   provisional   que   li   correspongui d’aquest cos  

  d’origen. 
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A.3) Professorat ja funcionari d'un altre cos docent que ha estat 

seleccionat pel procediment d'ingrés lliure (procediment L i R reserva 

per aspirants amb discapacitat) de la convocatòria d'oposicions. 

 

Ha de presentar sol·licitud de participació com a opositor, als efectes d'indicar 

pel que fa a la seva destinació durant el curs 2020-2021 una de les dues 

opcions següents: 

 

a) Romandre al cos d'origen i,  per  tant,  no  ser nomenat funcionari en  

    pràctiques del cos al qual s'ha accedit mitjançant  el  procés  selectiu.  Per  

   tant, no participarà en el procediment d'adjudicació. 

 

b) Ser  nomenat  funcionari  en  pràctiques  del  cos  al qual s'ha 

accedit mitjançant   el  procés  selectiu,  d'acord  amb  les  peticions  que 

faci a la sol·licitud, així  com   l'adjudicació d'ofici  que correspongui, i, si  

acredita  un  temps  de  serveis   mínim  d'un curs escolar,  quedar-ne  

exempt  de l'avaluació. En cas d'obtenir destinació  en  el  procediment 

d'adjudicació com a funcionari en pràctiques, quedarà sense efecte la 

destinació  provisional que, si s'escau, hagi obtingut pel cos d'origen.  

 

En  cas  de  no  obtenir  en  el   procediment   d'adjudicació cap de les  

adjudicacions   sol·licitades   ni  adjudicació   d'ofici  com  a  funcionari en  

pràctiques, romandrà al cos d'origen durant el curs 2020-2021, en la 

destinació definitiva o provisional que li correspongui d’aquest cos d’origen. 

 

B) Resta d'aspirants  que  han  estat  seleccionats  en  el   

     procediment selectiu: 

Tots els aspirants seleccionats   han  de  presentar  sol·licitud  de participació 

com a opositors,  als  efectes  de  la seva participació  en  el procediment de  

destinació. En  cas  que   no   presentin  sol·licitud hi participaran 

d'ofici, sense peticions voluntàries. 
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4. Criteris per a l'emplenament de les sol·licituds de destinació per a   

    ser destinat com a funcionari en pràctiques. 

 

 
La sol·licitud individual és per participar per la fase d’elecció i tot i això, el 

professorat d’aquest col·lectiu docent, prèvia conformitat seva, haurà pogut 

ser proposat per la direcció d’un centre. 

 

a) Tipus de llocs de treball docents 

Pot sol·licitar llocs de treball docents ordinaris, llocs de treball docents 

específics amb perfil professional  (excepte els llocs de docència de dues 

especialitats de l’ESO) i els llocs específics temporals d’aula d’acollida i/o 

d’unitats de suport d’educació especial 

 

Els llocs de treball docents sol·licitats, han de correspondre al cos de 

participació del docent. 

b) Especialitats i llocs específics 

 
Les especialitats i llocs específics (estructurals i/o temporals) que pot 

sol·licitar, fins a un màxim de 18, són els que tingui reconeguts. 

 

La primera especialitat a consignar ha de ser una de les especialitats 

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

destinació a llocs ordinaris o en llocs de treball específics estructurals amb 

perfil professional. 

 

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 i suport lingüístic (AAP i ADC) o llocs d’unitats de 

suport d’educació especial (UEE i UES). Quan es demani en primer lloc algun 
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d’aquests o tots dos llocs, a continuació caldrà consignar l’especialitat titular, 

en la seva forma ordinària o com a llocs amb perfil professional. 

 

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

l’Administració reordenarà i completarà d’ofici les especialitats que el 

professorat tingui reconegudes. En cap cas s’afegiran llocs amb perfil 

professional ni llocs específics temporals si no han estat demanats 

explícitament en la sol·licitud. 

 

Les especialitats i llocs que finalment constin en la sol·licitud es tindran en 

compte, en l’ordre resultant, en cada petició. 

 

c) Peticions 

El professorat pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, 

municipis, zones i comarques.  

 

El procediment d’adjudicació té en compte per a cada petició demanada 

totes les especialitats d’especialitats reconegudes i llocs específics 

(estructurals i/o temporals) que s’hagin inclòs en la sol·licitud abans de 

passar a la petició següent.  

 

Si, un cop considerades totes les peticions voluntàries, incloses les comarques 

demanades, no s’obtingués adjudicació, s’afegiran les especialitats 

reconegudes no demanades i les comarques no demanades i es tornaran a 

tenir en compte totes les peticions. 

 

d) Obligació d’ordenar comarques 

A l’efecte d’obtenir destinació, han d’indicar per ordre de preferència els codis 

de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de 

manera incompleta, l’Administració les afegirà d’ofici. 
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9. Presa de possessió i durada dels nomenaments. 
 
Les destinacions adjudicades seran irrenunciables i tindran efectes 

administratius des de l'1 de setembre de 2020, data de presa de possessió. 

 

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

de 2021. 

 

10. 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. 

 

11. Publicitat de les resolucions. 

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 a 15 de juliol de 2020. 

 

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

resoltes les reclamacions, es farà pública la resolució definitiva la 31 

del mes de juliol de 2020.  

 

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 2020-2021 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 2020, ja se li hagués 

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

penitenciaris. 

 

 

12. 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. 

 

 
Responsable sindicat d´Ensenyament Públic, maig de 2020. 
 
 
 

 
 


