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Consideracions generals
Prèvia

És molt important contrastar totes aquestes informacions
amb el text de la convocatòria que properament es publicarà
en el DOGC.

Termini de presentació d'instàncies

Entre el 8 de novembre i el 24 de novembre de 2006, amb-
dós inclosos, es podran presentar les sol·licituds per partici-
par en el concurs de trasllats a llocs de treball de tot l'Estat.
El model d'instància (veure apartat de procediment), a més a
més de poder-lo aconseguir en els Serveis Centrals i en els
Serveis Territorials, es podrà aconseguir a través d'internet:
http://www.gencat.net/educacio/

Convocatòries
El concurs constarà de les següents convocatòries:

1.Fase prèvia de dret preferent per a les funcionàries víctimes
de la violència de gènere.

2. Readscripció en el mateix centre de destinació definitiva. 
3. Dret preferent a municipi o zona.
4. Concurs de trasllats.

L'ordre de les convocatòries implica una prelació en l'ad-
judicació de vacants i de resultes, és a dir que cada convoca-
tòria és preferent i es resol amb antelació a la següent. Es
podrà participar simultàniament en més d'una convocatòria i
només caldrà emprar una única sol·licitud.

S'ha de tenir en compte que l'adjudicació de lloc en una
convocatòria anul·la automàticament les peticions a les
següents.

Vacants 
S'adjudicaran les vacants per centre i especialitat anuncia-

des, les vacants per jubilació de les quals es tingui constàn-
cia fins a la data de publicació de les vacants definitives i les
corresponents resultes de qualsevol de les fases que hi hagi
en els centres d'educació infantil i primària, en les zones
escolars rurals, en els centres de formació de persones adul-
tes i en els centres de secundària que imparteixen 1r cicle
d'ESO en places reservades al cos de mestres. 

És molt important tenir en compte que només es poden
adjudicar vacants i resultes que corresponguin a llocs de tre-
ball el funcionament dels quals estigui previst a la planifica-
ció escolar.

En la fase prèvia de dret preferent per les funcionàries víc-
times de violència de gènere, les vacants a cobrir seran les
que es produeixin fins el 31 de desembre de 2006 i les que es
produeixin com a conseqüència de jubilacions de les quals es
tingui constància fins a la data de resolució d'aquesta fase
prèvia.

Les vacants objecte de concurs no seran publicades al
mateix temps que la convocatòria ja que, com és habitual,
malauradament es continuarà concursant a cegues ja que el
Departament publicarà les vacants provisionals i les definiti-
ves amb posterioritat a la publicació de la convocatòria. La

previsió és que les vacants provisionals es publiquin abans
del 23 de febrer de 2007 i les definitives abans del dia 4 de
maig de 2007.

Les vacants en els centres d'Educació Especial, d'Actuació
Educativa Preferent i en els llocs de treball d'itinerants de les
Zones Escolars Rurals no seran adjudicades d'ofici. En tot
cas s'hauran de demanar expressament emprant el dígit dife-
renciador que correspongui. 

Al corresponent annex de la resolució de convocatòria apa-
reixeran diferenciats els centres que disposin d'aquest tipus
de llocs de treball.

Requisits 
És totalment imprescindible tenir el requisit de l'especiali-
tat del lloc demanat. 
També serà necessari estar en possessió del requisit o la
documentació que acrediti el coneixement de la llengua
catalana i, si s'escau, l'aranesa. Tenir present que caldrà
acreditar aquest requisit llevat que estigui gravat en el
registre informàtic de personal.
Les sol·licituds de reconeixement de noves capacita-

cions/habilitacions, com també la documentació justificativa
d'estar en possessió o en condicions d'obtenir els títols
corresponents, es podran presentar fins al darrer dia del ter-
mini de presentació d'instàncies. 

Si es té gravada en el registre informàtic de personal la titu-
lació per poder impartir una especialitat, però, no està gravat
que té aquesta especialitat, en sol·licitar llocs d'aquesta espe-
cialitat s'entendrà que demana implícitament la corresponent
capacitació.

Cal tenir present que si alguna d'aquestes titulacions es vol
presentar també com a mèrit, s'haurà d'al·legar al correspo-
nent apartat del barem de mèrits.

Procediment
Per participar en aquestes convocatòries caldrà omplir el
model normalitzat: 

Els docents que van participar de forma voluntària en la
darrera convocatòria de readscripció i/o concurs de tras-
llats (la del curs 2004/2005) podran, de forma voluntària,
recuperar íntegrament (puntuació, especialitats i peti-
cions) la sol·licitud aleshores utilitzada. Si s'opta per
aquesta recuperació íntegra s'incrementarà la puntuació
que pugui correspondre per l'antiguitat fins a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
Cal indicar que es pot optar per la recuperació íntegra i
afegir nous mèrits obtinguts amb posterioritat al 16 de
novembre de 2004. Caldrà al·legar-los i justificar-los.
És important tenir present que si ara es participa de forma
voluntària i es demana la recuperació íntegra, però no es
va participar en la convocatòria abans esmentada, es
quedarà en situació de no haver participat en aquest con-
curs.

És impotant tenir present que és un concurs estatal i, en
conseqüència i amb el model d'instància de la Comunitat
Autònoma de la qual es depén actualment es poden dema-
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nar llocs de treball dependents del Ministeri d'Educació i
Ciència i/o de qualsevol altra Comunitat Autònoma d'acord
amb allò que s'estableixi en les respectives convocatòries. 
Així mateix, cal tenir molt en compte que:

Als participants forçosos que no se'ls pugui adjudicar cap
de les peticions fetes, en ocasió de vacant, se'ls adjudica-
rà d'ofici un lloc de treball en un centre de les tres comar-
ques que hauran de sol·licitar a aquest efecte.
Si es presenta més d'una sol·licitud només es tindrà en
compte la darrera entrada en el registre.
Qui participi adreçarà la seva instància al Servei
Territorial al qual estan adscrits (és aquell al qual pertany
el centre on es presten serveis actualment). El personal
docent que reingressi l'adreçarà al Servei Territorial on
va tenir l'última destinació. En tot cas, les instàncies
podran presentar-se en la seu del Departament
d'Educació, en qualsevol Servei Territorial o bé enviar-se
per correu certificat i degudament registrades (datades i
segellades per l'oficina de correus).
Com sempre, les peticions de llocs de treball es faran per
l'ordre de preferència que desitgi la persona sol·licitant.
Cal tenir present la prelació que implica participar en una
o altra fase i que, tot i que el model de sol·licitud no
admet més de 100 peticions, es poden fer fins a 300 peti-
cions adjuntant les fotocòpies del full de peticions que
siguin necessàries. 
Cal recordar que cada petició a centre, municipi o comar-
ca es fa per a totes les especialitats indicades a la instàn-
cia, segons l'ordre de prioritat en què figurin i que l'ordre
en què sortiran els centres i municipis d'una comarca en
l'annex de la resolució de la convocatòria serà el que se
seguirà a l'hora de resoldre peticions a municipi, zona o
comarca. 
Tenir en compte que caldrà utilitzar els corresponents
codis o dígits diferenciadors quan els llocs que es dema-
nin corresponguin a itineràncies, dret preferent i nivell
vernacle (Val d'Aran).
És molt important tenir en compte que només poden
demanar zones educatives els que tinguin dret preferent
a zona; la resta només podran demanar centres o munici-
pis.
Si els docents que hi hagin de participar forçosament no ho
fan, seran destinats d'ofici, si escau, a un centre de la comar-
ca on estiguin exercint durant aquest curs i, de no haver-hi
vacant, a un centre de dues comarques limítrofes.
És necessari que a la instància s'al·leguin tots els mèrits
dels apartats corresponents a formació, titulacions i
altres mèrits del barem, encara que no cal presentar-ne
documentació acreditativa si aquests ja estaven enregis-
trats amb anterioritat. Els mèrits referents a l'antiguitat es
justificaran mitjançant la presentació d'un full de serveis
tancat en la data de finalització del termini de presenta-
ció de sol·licituds (24 de novembre de 2006).
Les llistes provisionals de participants en el concurs s'ex-
posaran als taulers d'anuncis dels Serveis Territorials i
també podran ser consultades a través d'internet. Hi
haurà un termini de 5 dies hàbils per a reclamacions.

La Direcció General de Personal Docent publicarà al
DOGC la resolució provisional del concurs i s'obrirà un
termini de 5 dies hàbils per presentar reclamacions i per-
què els que hi participen voluntàriament puguin renun-
ciar a continuar  participant. Durant aquest termini es
podrà aportar documentació acreditativa dels mèrits i
requisits al·legats a la instància de participació que no
hagin estat degudament justificats. 

Convocatòries  del concurs
Fase prèvia de dret preferent
per a les funcionàries víctimes
de la violència de gènere

Hi poden participar les funcionàries que ho sol·licitin i
presentin còpia de l'ordre de protecció o, excepcionalment i
fins que es dicti l'ordre de protecció, de l'informe del fiscal
que indiqui que hi ha indicis de ser víctima de violència de
gènere.

Es resoldrà amb caràcter previ a la resta de convocatòries.
Només es poden obtenir destinacions dins l'àmbit de la
Comunitat Autònoma per la qual va superar el procediment
d'accés.
Es resoldrà tenint en compte les vacants fins a 31 de des-
embre de 2006 i tambés les vacants per jubilacions de les
quals es tingui constància fins a la data de resolució d'a-
questa fase prèvia.
S'empra el mateix barem que en la convocatòria de concurs
de trasllats.
En qualsevol cas es garantirà la confidencialitat de les
dades.

Convocatòria de readscripcions
en el mateix centre de destinació
definitiva

Participants
Pot participar  en aquesta fase i per a llocs per als quals
tinguin els requisits d'especialitat:
a)El professorat afectat per la pèrdua definitiva de la desti-

nació en el centre.
b)El professorat que, havent quedat adscrit a la convocatòria

d'adscripció general de l'any 90, no ha adquirit un nou lloc
de treball per un procediment ordinari de provisió. També
hi pot participar el professorat que a través del procés de
readscripció del curs 97-98 va obtenir destinació definitiva
en un lloc de treball o centre diferent des del qual partici-
pava i, a més a més, els docents que procedents de supres-
sió definitiva del seu lloc de treball van obtenir una nova
destinació definitiva per l'esmentat procés d'adscripció. 

Prioritats
Les prioritats es fixen per la següent prelació de grups en

funció de la situació des de la qual es participa:
1r. Professorat afectat per la pèrdua definitiva de la desti-
nació. 
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2n. Els i les mestres definitius/ves que s'indiquen en l'apar-
tat b) anteriorment esmentat. 
Dintre de cadascun d'aquests dos grups, els criteris de prio-

ritat per a l'obtenció de la readscripció serà la major antigui-
tat amb destinació definitiva ininterrompuda al centre com a
funcionari de carrera (computa com a tal el temps en comis-
sió de serveis i altres situacions que no hagin suposat la pèr-
dua de la destinació definitiva. En el cas d'empat es tindran
en compte els serveis prestats al cos i, si cal, l'any de promo-
ció i dintre d'aquest el número més baix obtingut.

En el cas de tenir destinació en un centre per integració,
segregació, desglossament, trasllat total o parcial d'un altre o
per provenir d'aula suprimida, l'antiguitat al centre serà la
referida al centre d'origen. En el cas de successives supres-
sions se'ls acumularan els serveis prestats als centres on, suc-
cessivament, van ser suprimits.

No es pot obtenir destinació sense que es tingui reconegu-
da la capacitació (l'especialitat) i no es tenen en compte les
habilitacions extraordinàries que puguin tenir els partici-
pants.

Convocatòria de dret preferent a
municipi o zona
Grups de participants i prioritats

S'estableix la següent prelació de grups i prioritats en fun-
ció de les diverses situacions:
a) Tenir dret a municipi o zona per una resolució administra-

tiva ferma.
b) Els docents suprimits del lloc que ocupaven amb caràcter

definitiu en el mateix municipi.
c) Mestres que retornen de places a l'estranger.
d) Mestres que, amb pèrdua de la plaça definitiva, han ocupat

un altre lloc a l'Administració mantenint la seva situació de
servei actiu al cos de mestres, sempre que hagin cessat en
aquest altre lloc.
Tothom podrà optar a la zona o a qualsevol municipi de la

zona en l'ordre de prelació de municipis i d'especialitat que el
concursant determini. En tot cas, hauran de sol·licitar tots els
centres i per totes les especialitats del municipi o de la zona
per a les quals estan capacitats ja que, si no ho fan així,
l'Administració afegirà d'ofici els centres no demanats i les
especialitats reconegudes o habilitades i podran ser destinats
d'ofici a qualsevol lloc del municipi o de la zona per al qual
tinguin capacitació reconeguda.

L'ordre de prioritat per a l'obtenció de vacant concreta s'es-
tablirà per l'ordre en què es detallen els grups i, dins de cada
grup, per la puntuació obtinguda segons el barem del concurs
general; ja que, una vegada reservat el municipi i l'especiali-
tat, el centre concret se'ls adjudicarà en concurrència amb la
resta de participants en el concurs de trasllats.

Cal recordar que, sempre que es participi en totes les con-
vocatòries que a aquests efectes realitzi el Departament,
aquest dret preferent es té fins que, per la seva aplicació,
s'obtingui una destinació definitiva.

Els participants en aquesta convocatòria han de posar les
sigles DP al costat de cada petició.

Convocatòria de concurs de trasllats
Participants voluntaris. Hi podrà participar el professorat
definitiu que, a la fi del present curs, compleixi dos anys
des de la presa de possessió de la darrera destinació.
Participants forçosos. Està obligat a participar-hi tot el
professorat que no tingui destinació definitiva, incloent-hi
els funcionaris en pràctiques, o aquell altre professorat que
vulgui reingressar en el servei actiu. Cal tenir present que:

El professorat que ha accedit a la funció pública docent en
les convocatòries d'accés convocades l'any 91 i següents i
que no ha obtingut mai destinació definitiva, només podrà
demanar llocs a Catalunya.
Els que hagin accedit a la funció pública docent per pro-
cessos selectius (oposicions) convocats l'any 90 i anteriors
podran sol·licitar llocs a tot l'Estat.
Llevat del cas dels llocs de treball de pedagogia terapèuti-
ca i d'acord amb la Disposició Transitòria Primera de la
LOE, només pot accedir a llocs de treball del primer cicle
d'ESO el professorat que ja està adscrit amb caràcter defi-
nitiu i també aquell altre que està en situació de pèrdua
definitiva del lloc de treball que ocupaven en un IES. 
Els que participin de manera forçosa poden demanar cen-
tres i/o municipis i hauran de demanar tres comarques de
l'àmbit de Catalunya per si de cas els correspon ser desti-
nats d'ofici. 
La convocatòria es resoldrà per la puntuació obtinguda
segons el barem de mèrits.
El dret de concurrència i/o consort pot ser utilitzat per mes-

tres amb destinació definitiva tot tenint en compte que el
màxim de participants "en concurrència" és de quatre mes-
tres i que ho fan condicionant la seva participació voluntària
a l'obtenció de destinació per part de tots en un o en diferents
centres d'una mateixa província.

Resum del barem de
mèrits

Encara que és molt important consultar el DOGC en el
qual es publiqui la convocatòria, us oferim un breu resum
dels mèrits que es valoraran en el concurs de trasllats de pri-
mària.

a)Temps de permanència ininterrompuda com a funcionari de
carrera amb destinació definitiva al centre des del qual es
participa

1r, 2n i 3r any 1 punt per any
4t 2 punts 
5è 3 punts 
6è, 7è, 8è, 9è i 10è 4 punts per any
11è i següents 2 punts per any
Fraccions de 6 mesos o superiors Equival a un any complet
Fraccions inferiors a 6 mesos No es computen

En aquest apartat del barem, entre altres aspectes, cal
tenir en compte:
Mestres amb destinació definitiva en una plaça de caràc-
ter singular i mestres amb adscripció temporal en centres
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públics espanyols a l'estranger i en la funció a la inspec-
ció educativa: la puntuació serà segons el temps de per-
manència ininterrompuda en aquesta plaça.
Mestres que participen al concurs com a provisionals a
causa de la supressió de la seva plaça definitiva: es con-
siderarà com a centre des del qual participen l'últim cen-
tre en el qual van ser definitius i se'ls acumularan els ser-
veis prestats posteriorment com a provisional en qualse-
vol altre centre i també els prestats com a propietari defi-
nitiu en el centre immediatament anterior.
Mestres que participen des de la primera destinació defi-
nitiva obtinguda per concurs poden optar que se'ls apli-
qui l'apartat a) del barem o bé el c), considerant-se en
aquest cas que tots els anys de serveis han estat prestats
com a propietaris provisionals. Si no s'indica res s'apli-
carà la puntuació corresponent a l'apartat a).

b)Temps de permanència ininterrompuda amb destinació
definitiva en un centre que tingui la condició d'especial
dificultat.
S'afegirà a l'apartat anterior la següent puntuació:
1r, 2n i 3r 0'5  punts per any
4t 1     punt

5è 1'5 punts
6è, 7è, 8è, 9è i 10è 2    punts per any
11è i següents 1    punt per any 
Fraccions de 6 mesos o superiors: computa com un any complet
Fraccions inferiors a 6 mesos:no es computa

Cal tenir present que en aquest apartat del barem no es
computaran els anys que s'ha estat fora del centre en comis-
sió de serveis, en serveis especials o amb llicència d'estudis.

c)Temps transcorregut com a provisional pels funcionaris
que mai no han obtingut destinació definitiva.
Per cada any de servei fins que obtinguin la definitiva: 1
punt
Les fraccions d'any es computaran a 0'0833 punts per cada
mes complet.
Els serveis prestats en centres qualificats com d'especial
dificultat donaran dret, a més, que se sumi la puntuació
establerta a l'apartat b).

d) Anys de serveis com a funcionari de carrera en el cos de
mestres.
Per cada any :1 punt



Concurs de trasllats
Terminis

Primària
Del 8 de novembre al 24 de novembre

Secundària
Del 15 de novembre a l'1 de desembre

Participació Voluntària
Professorat definitiu

Forçosa
Professorat provisional (incloent-hi oposicions 06), suprimit i reingressat

Documentació S'han d'utilitzar el models de la Comunitat de la qual es depèn. Si es creu necessari es podran fer fins a 300 peticions.
Es pot optar per no acreditar els requisits i els mèrits dels quals hi ha constància al registre informàtic del Departament.
Es pot optar per mantenir les puntuacions al·legades al concurs estatal de 2004/05 amb l'increment de l'antiguitat.
A la casella corresponent a "vernacle"  es farà constar un "1"  a tots els centres a excepció dels de la Val d'Aran on es consignarà un "2".
Les persones amb dret preferent hauran de consignar "DP" a la casella d'especialitat.

Fases o 
convocatòries

(cada fase és preferent
i es resol amb antelació

a la següent)

Fase prèvia
Funcionàries víctimes de violència de gènere.

Readscripció en el mateix centre  de destinació definitiva:
únicament per als i les mestres.

Dret preferent al centre
Voluntària per als suprimits

Dret preferent a localitat o zona:
Voluntària per a suprimits, provinents de l'estranger o d'un altre  lloc a l'Administració.

Concurs general de trasllats: 
Definitius amb dos anys d'antiguitat o actius sense destinació definitiva.

Tipologies de
professorat

Professorat desplaçat definitiu ("suprimit")  
Estan obligats a participar a la  fase de concurs i poden optar voluntàriament a la readscripció al centre i a la de dret preferent a
localitat o zona.

Professorat provisional o en expectativa
Participació obligatòria al concurs amb adjudicació d'ofici a l'àmbit de les tres comarques que hagi escollit.

Professorat definitiu
Si porta dos anys com a definitiu podrà participar voluntàriament al concurs. Hi ha l'opció de renunciar -hi després de la resolució
provisional.

Llistes,
reclamacions i

dates  
orientatives

1. Llistes provisionals de participants
5 dies hàbils per a reclamacions.

2. Llistes definitives de participants: 
No hi ha termini de reclamació.

3. Publicació de vacants provisionals(primers de març)
S'hi  pot presentar reclamació per tal que surti o no una vacant.

4. Llistes d'adjudicacions provisionals del concurs(finals de març)
5 dies hàbils per presentar reclamacions i perquè els que hi participen voluntàriament puguin renunciar a continuar participant.
Durant aquest termini es podrà aportar documentació acreditativa dels mèrits i requisits al·legats a la instància de participació que
no hagin estat degudament justificats.

5. Publicació de vacants definitives(primers de maig): 
S'hi  pot presentar reclamació per tal que surti o no una vacant.

6. Llistes d'adjudicacions definitives(finals de maig):
Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació a tothom interessat i contestades totes les reclamacions. Únicament
es podrà interposar recurs contenciós en el termini de dos mesos.A partir d'aquesta publicació es disposa de tres mesos per reti-
rar la documentació presentada.

Guia breu per
al concurs de

trasllats

Sempre és millor concretar tant com sigui possible les peticions en funció de les preferències individuals i  evitar al màxim les de
caràcter genèric (comarques, zones o municipis). S'ha de tenir en compte que es poden fer fins a 300 peticions.
Com que no es poden saber les vacants abans d'omplir les sol·licituds es recomana demanar TOTES les destinacions volgudes
encara que sembli que no hi ha cap possibilitat.
És molt aconsellable repassar els CODIS amb la còpia del DOGC corresponent a la convocatòria vigent.
Les destinacions de Formació de Persones Adultes, CAEP i professorat itinerant de les ZER s'han de demanar expressament amb
el codi de la ZER o del centre i NO estan incloses en les peticions genèriques.
En el cas de participació forçosa:

És molt convenient completar les peticions corresponents a les tres comarques en funció de les preferències. Les destinacions
de Formació de Persones Adultes i CAEP s'han de demanar expressament i NO estan incloses en les peticions genèriques.
Le persones aprovades a les oposicions de 2006 i en situació de funcionariat en pràctiques estan obligades a participar al concurs

En el cas de participació voluntària és recomanable participar SEMPRE que es tingui preferència per alguna o algunes destinacions
encara que semblin escasses les possibilitats d'obtenir-les.

Més 
informació

Instàncies: a totes les delegacions i oficines gestores i a l'adreça: http://www.gencat.net/educacio/
Full de disposicions del Departament d'Educació: http://www.gencat.net/educacio/depart/indnorma.htm
Adjudicacions d'estiu 2006 per especialitats: http://www.sindicat.net/w/estiu/est06/taulav.php

USTEC.STEs

www. sindicat.net 
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Les fraccions d'any es comptaran a
0'0833 punts per mes.
e) Cursos de formació i perfecciona-
ment: fins a un màxim de 3'50 punts.
No puntuen els cursos inferiors a 10
hores i un crèdit equival a 10 hores.
e.1) Cursos impartits: s'atorguen 0,10
punts per cada 10 hores fins un màxim
d'1 punt.
e.2) Cursos superats: s'atorguen 0,10
punts per cada 10 hores fins a un màxim
de 2 punts.
e.3) Per cada especialitat diferent d'a-
quella per la qual es va ingressar al cos
de mestres adquirida mitjançant el pro-
cediment d'adquisició de noves especia-
litats s'atorgaran 0'50 punts.
f )Per titulacions acadèmiques diferents
a l'al·legada per ingressar al cos: fins a
un màxim de 3 punts.
f.1)Títol de doctor: 2'50 punts.
f.2)Titulacions de segon cicle (llicen-
ciatures):  1,50 punts.
f.3)Titulacions de primer cicle (diplo-
matures): 1,50 punts.

No compta com a titulació de primer
cicle la superació de cap curs d'adapta-
ció.
g) Altres mèrits: fins a un màxim de 10
punts.
Molt important. La denominació dels
càrrecs que donen dret a aquesta pun-
tuació s'ha d'ajustar estrictament i lite-
ralment a la que apareix a la convocatò-

ria. Llevat de les direccions, la resta de càrrecs només
donen dret a puntuació si s'han exercit a partir de les
dates que s'indiquen en la convocatòria.

g.1)Director/a de centre públic docent: 1'50 punts per any
complet.

Fraccions d'any: 0'125 punts per cada mes.
g.2) Secretari/a, cap d'estudis i figures anàlogues: 1 punt

per any complet.
Fraccions d'any: 0'0833 per cada mes.

g.3) Coordinador/a de cicle,  assessor/a de formació per-
manent: 0'50 per any complet.
Fraccions d'any: 0'041 per cada mes.

g.4) Per, essent funcionari de carrera, ocupar llocs en l'ad-
ministració educativa de nivell    de complement igual
o superior al del cos de mestres: 1'50 per any.
Fraccions d'any: 0'125 per cada mes.

g.5) Per publicacions de caràcter didàctic o d'organització
escolar: fins a 1 punt.

g.6) Per publicacions de caràcter científic i projectes i
innovacions tècniques: fins a 1  punt.

g.7) Titulacions d'ensenyaments de règim especial. 
Música i dansa grau elemental: 0,50 punts
Música i dansa grau mitjà: 0,50 punts

EOI cicle elemental: 0,50 punts
EOI cicle superior: 0,50 punts.

Cal tenir present que les comissions de valoració
només valoraran els subapartats g.5 i g.6.

Aspectes  importants
L'àmbit de les destinacions d'ofici serà el de les tres comar-
ques de  Catalunya que indiqui cada participant forçós.
Entre d'altres, han de participar de forma forçosa en el con-
curs els propietaris provisionals, els i les mestres en situa-
ció de funcionaris en pràctiques, els que reingressen i els
que ho han de fer per resolució ferma d'expedient discipli-
nari  i, si  no obtenen cap destinació de les demanades, en
ocasió de vacant i sempre que tinguin la corresponent espe-
cialitat, seran destinats d'ofici a un centre d'alguna de les
tres comarques de Catalunya que hagin indicat.
Si algú que ha de participar de forma forçosa no ho fa,
podrà ser destinat d'ofici a un centre de la comarca on esti-
gui exercint el curs 2006/07 i, si no hi ha vacants, a un cen-
tre d'altres dues comarques.
Els que estan en situació d'excedència forçosa o en suspensió
de funcions una vegada complerta la sanció si no hi participen
seran declarats en situació d'excedència voluntària, o si ho fan
i no obtenen destinació en les tres primeres convocatòries
seran destinats d'ofici, en ocasió de vacant, a un centre d'algu-
na de les tres comarques de Catalunya que hagin indicat.
Es podrà saber la puntuació amb la qual es va participar en
el darrer concurs a través de la pàgina d'internet
http://www.gencat.net/educacio 
Per obtenir puntuació per una titulació de primer cicle cal
que se certifiqui que s'han cursat i superat (no convalidat)
totes les assignatures. 
Peticions de les tres comarques per possibles destinacions
d'ofici. Respecte d'aquest apartat de la sol·licitud cal saber
que les han d'assenyalar, indicant les seves preferències,
els i les docents que concursen obligatòriament per resolu-
ció ferma d'expedient disciplinari, per haver reingressat
amb destinació provisional, per provenir d'excedència for-
çosa i els propietaris provisionals que mai no han obtingut
una destinació definitiva. També l'hauran d'omplir els mes-
tres procedents de l'estranger o de la funció d'inspecció
educativa que no hagin exercit el dret preferent.
També cal tenir en compte que:

S'han d'emprar els models normalitzats de la Comunitat
Autònoma de la qual es depèn i que s'hauran de tenir en
compte les peculiaritats de la convocatòria de la
Comunitat a la qual es volen traslladar.
Per tal que no hi hagi problemes en la valoració de les
coordinacions que s'hagin exercit, cal que la denomina-
ció d'aquests càrrecs s'ajusti estrictament i literalment a
la que s'indica en el DOGC. 
Les errades a les dates i als codis de les peticions impos-
sibiliten qualsevol posterior reclamació.
Els mèrits i requisits que no s'al·leguin quan es presenta
la instància no es poden tenir en consideració (al·legar o
justificar) en posteriors reclamacions.



10 USTEC·STEs 
Eina Sindical d’Informació 371 / Novembre 2006

Secundària
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Aspectes generals
Es tracta d'una convocatòria per proveir llocs de treball

vacants a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'en-
senyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a
les escoles d'art i als centres de formació de persones adul-
tes.

Totes les condicions exigides en aquest concurs i els mèrits
que s'al·leguin han d'estar complerts o reconeguts en la data
de finalització del termini de presentació de sol·licituds (1 de
desembre).
Requisit d'especialitat: és requisit indispensable ser titular
de l'especialitat del cos des del qual es participa. Per accedir
als llocs de treball vacants de la Inspecció d'Educació no s'e-
xigirà un requisit específic d'especialitat.
Requisit d'antiguitat a la darrera destinació: únicament es
podrà participar si han transcorregut dos anys des de la presa
de possessió de la darrera destinació definitiva comptant fins
l'acabament del curs 2006-2007.
Requisit de català: caldrà acreditar un nivell equivalent
o superior al nivell de suficiència (C) llevat dels que
hagin superat oposicions a partir de l'any 1991 i els que
hagin superat la prova de català de l'oposició d'accés al
cos de mestres. Igualment s'haurà d'acreditar coneixe-
ment oral i escrit de la llengua aranesa si es concursa a
la Val d'Aran.
Empats: es resoldran atenent successivament a la puntuació
més alta en cadascun dels apartats del barem en l'ordre que
s'estableix. Si persisteix l'empat s'utilitzarà l'any de les opo-
sicions i la seva puntuació.
Vacants: únicament s'adjudicaran les vacants inicialment
publicades, les que es produeixin fins al 31 de desembre de
2006 i les jubilacions constatades en la data de resolució del
concurs.
Cultura clàssica: s'hi podrà accedir indistintament des de
llocs titulars de grec o llatí
Llengua catalana i literatura: s'hi podrà accedir des de
llocs titulars de valencià i llengua catalana i literatura (illes
Balears).
Centres d'atenció educativa preferent: únicament s'ad-
judicaran si se sol·licita expressament.

Accés als Centres de Formació
de Persones Adultes

Requissits especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça
sol·licitada:

Àmbit de la comunicació: 
ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i
literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.
Coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la
possessió del certificat de nivell superior de català (D) de
la Secretaria de Política Lingüística, o d'una titulació equi-
valent.
Coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la
possessió d'alguna de les titulacions següents: Certificat
d'aptitud d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació

equivalent. Títol de mestre o equivalent, especialitat
anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'espe-
cialitat o habilitació corresponent a anglès.
Àmbit de les ciències socials i de la participació: 
ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.
Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: 
ser professor titular de l'especialitat de matemàtiques o de
física i química o de biologia i geologia o de tecnologia.

Fases
El concurs constarà de les següents fases:

1.Fase prèvia de dret preferent per a les funcionàries vícti-
mes de violència de gènere.

2.Dret preferent a centre, localitat o zona.
2.1.Dret preferent a centre.
2.2.Dret preferent a municipi o zona.

3. Concurs general de trasllats.
L'ordre de les fases implica prelació en l'adjudicació de

vacants i resultes, és a dir que cada fase és preferent i es resol
amb antelació a la següent. 

S'ha de tenir en compte que l'adjudicació de lloc en una
convocatòria anul·la automàticament les peticions a les
següents.

Vacants
Es trauran a convocatòria les vacants que es produeixin

fins a 31 de desembre del 2006 i totes les resultes d'aquest
procediment. S'hi inclouran les jubilacions constatades fins a
la resolució del concurs.

Es publicaran les vacants provisionals abans de la resolu-
ció provisional del concurs i les vacants definitives abans de
la resolució definitiva del concurs.

No es poden conèixer les vacants abans d'omplir les
sol·licituds. 

Sol.licituds i terminis
Terminis: del 15 de novembre a l'1 de desembre, ambdós

inclosos.
El model es trobarà a les delegacions. També es podrà tro-

bar a l'adreça d'internet: http://www.gencat.net/educacio.
A la casella corresponent a "vernacle" es farà constar un

"1" per a tots els centres, exceptuant els de la Val d'Aran en
els quals es farà constar un "2". Per peticions en d'altres
àmbits territorials cal seguir les instruccions de l'administra-
ció educativa corresponent.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment les
condicions exigides i els mèrits al·legats de què hi hagi cons-
tància en el registre informàtic del Departament d'Educació.

Es podrà optar per no acreditar novament i mantenir les
mateixes puntuacions al·legades al concurs del curs
2004/05 pels apartats 1.3 (mèrits acadèmics), 1.4 (forma-
ció i perfeccionament), 2.1 (publicacions) i 2.2 (treballs
desenvolupats) de l'annex 9 amb l'increment procedent de
l'antiguitat. A aquest efecte la puntuació del darrer con-
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curs es podrà consultar a l'a-
dreça    www.gencat.net/edu-
cacio. Es pot recuperar pun-
tuació i afegir els mèrits
obtinguts amb posterioritat
al 20 de novembre de 2004

Els participants d'altres
administracions hauran d'uti-
litzar el model de l'administra-
ció de la qual depenguin.

En general es presentaran
les sol·licituds al Serveis
Territorials on s'estigui ads-
crit, tot i que es podran pre-
sentar al registre del De-
partament d'Educació, al
Servei Territorial o a qualsevol
dependència a què faci refe-
rèncial'article 38.4 de la Llei
30/1992.

Es poden fer fins a 300 en el
cas que l'interessat/-da ho cre-
gui necessari.

Per als que participen en la
fase de dret preferent al centre:

S'haurà de marcar la casella
corresponent a recol·locació al
centre. Es podrà indicar per
ordre de prioritat les especiali-
tats de què se sigui titular fins
a un màxim de sis.

Per als que participen en la
fase de dret preferent a la loca-
litat o zona :

Es consignaran per ordre de
preferència totes les especiali-
tats de què siguin titulars o
amb habilitació especial amb
un límit de sis.

En el cas de fer una sol·lici-
tud centre a centre s'haurà de
fer per blocs homogenis de
localitats indicant dins la case-
lla destinada a l'especialitat les
sigles DP (dret preferent). Si
no es fa d'aquesta forma es
podrà destinar d'ofici a qualse-
vol vacant de la zona.

Per als que participen en la
fase de concurs de trasllats:

Dins una única sol·licitud es
faran constar per ordre de pre-
ferència els codis de centres o
municipis. Si es participa per
més d'una especialitat es podrà
establir una prioritat general
per a totes les peticions o fer-
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ho detalladament per a cada petició. En el cas que es detalli
la petició d'una especialitat per a un centre o municipi s'en-
tendrà que només es demana per a l'especialitat indicada. Es
poden combinar els dos tipus de peticions.

Publicació de llistes i dates
aproximades

1.Llistes provisionals de participants en el concurs: s'expo-
saran als taulers d'anuncis de les SSTT i podran ser con-
sultades a través d'internet. Hi haurà un termini de 5 dies
hàbils per a reclamacions.

2.Llistes definitives de participants: no hi ha termini de
reclamació.

3.Publicació de vacants provisionals (de finals de febrer a
primers de març): s'hi pot presentar reclamació per tal que
surti o no una vacant. 

4.Llistes d'adjudicacions provisionals del concurs (finals de
març): s'obrirà un termini de 5 dies hàbils per presentar
reclamacions i perquè els que hi participen voluntàriament
puguin renunciar a continuar participant. Durant aquest
termini es podrà aportar documentació acreditativa dels
mèrits i requisits al·legats a la instància de participació que
no hagin estat degudament justificats. 

5.Publicació de vacants definitives (primers de maig): s'hi
pot presentar reclamació per tal que surti o no una vacant.

6.Llistes d'adjudicacions definitives (finals de maig): amb
aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació a
tots els interessats. Únicament es podrà interposar recurs
contenciós en el termini de dos mesos. A partir d'aquesta
publicació es disposa de tres mesos per retirar la documen-
tació presentada.

Convocatòries del concurs
Procediment previ

S'hi pocen acollir les funcionàries víctimes de violència de
gènere

Documentació acreditativa: 
còpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, excep-
cionalment, l'informe del ministeri fiscalque indiqui l'exis-
tència d'indicis que la demandant és víctima de violència
de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció.
Si no es té la primera destinació definitiva en l'àmbit de

l'administració educativa per la qual van superar el procedi-
ment selectiu, no podran obtenir una destinació definitiva
fora de l'àmbit de gestió de l'esmentada administració educa-
tiva.

Es garantirà en tot el procés la confidencialitat de les
dades.

Fase de dret preferent a centre,
localitat o zona

Dret preferent a centre
Pot participar-hi voluntàriament

1.El professorat afectat per la pèrdua definitiva de destina-
ció (suprimits) exclusivament al centre de darrera destina-
ció.

2.Professorat amb destinació definitiva al centre que hagi
adquirit una nova especialitat per oposició.

Dret preferent a localitat o zona
Tindrà dret preferent per una sola vegada tot el professorat

que es trobi en els següents supòsits: 
S'estableix la següent prelació de grups en funció de les

diverses situacions:
a) Afectats per pèrdua definitiva del lloc de treball (supri-

mits).
b) Professorat que retorna de places a l'estranger o que no

tingui el dret preferent.
c) Professorat que, en perdre la plaça definitiva, ha ocupat un

altre lloc a l'Administració mantenint la seva situació de
servei actiu al cos docent, sempre que hagi cessat en aquest
altre lloc.
Tots els col·lectius tenen dret preferent al municipi llevat

dels suprimits que poden optar entre municipi o zona.
S'han de sol·licitar tots els centres de la localitat o zona

corresponent.
Tots els funcionaris que desitgin fer ús del dret preferent

hauran de participar en totes les convocatòries  del
Departament d'Educació; si no ho fan decaurà aquest dret.

Fase de concurs de trasllats
Està obligat a participar-hi tot el professorat que estigui en

servei actiu i no tingui destinació definitiva per alguna de les
següents causes:
a)Reingrés amb destinació provisional. Hi ha adjudicació

d'ofici amb petició de tres comarques.
b)Compliment de sentència o resolució de recurs. Hi ha

adjudicació d'ofici.
c)Supressió definitiva de lloc de treball. Hi ha adjudicació

d'ofici.
d)Excedència forçosa. Si no es participa en el concurs seran

declarats en excedència voluntària. Hi ha adjudicació d'o-
fici.

e)Suspensió de funcions i completada la sanció. Hi ha adju-
dicació d'ofici amb petició de tres comarques. Si no es par-
ticipa en el concurs seran declarats en excedència voluntà-
ria.

f) Procedir de l'estranger o causes similars amb pèrdua de
lloc de treball definitiu. Hi ha adjudicació d'ofici.

g)En servei actiu i amb destinació provisional. Hi ha adjudi-
cació d'ofici amb petició de tres comarques.

h)Aprovats a les oposicions de l'any 2006 o d'altres anys amb
la fase de pràctiques ajornada. Hi ha adjudicació d'ofici
amb petició de tres comarques.

Estan exempts de participar-hi:
a)Funcionaris del cos de mestres amb l'adscripció definitiva

en un IES i que accedeixin o hagin accedit al cos de pro-
fessorat d'ensenyament secundari.

b)Funcionaris del cos de mestres amb l'adscripció definitiva
en un EAP o en qualsevol servei educatiu del Dep. que
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hagin accedit al cos de professorat d'ensenyament secun-
dari en l'especialitat de psicologia i pedagogia.

c)Funcionaris del cos de professorat tècnic de formació pro-
fessional (PTFP) adscrits amb caràcter definitiu en un lloc
de treball corresponent al cos de professorat d'ensenya-
ment secundari i que hagin accedit al mateix cos i optin per
romandre al lloc de treball que ocupaven amb caràcter
definitiu.

d)Funcionaris del cos de professorat d'instituts tècnics d'en-
senyaments mitjans (ITEM) adscrits amb caràcter definitiu
en un lloc de treball d'educació física.
Les prioritats en aquesta fase s'establiran d'acord amb l'or-

dre del barem de mèrits.
Poden concursar-hi tots els funcionaris dels cossos esmen-

tats que es trobin en servei actiu o que tinguin els requisits
per reingressar al servei actiu a 1 de setembre de 2007.

Els funcionaris que depenen d'altres administracions hi poden
participar si ja disposen de la seva primera destinació definitiva
o no se'ls exigís de tenir-la en el seu concurs específic.
A destacar: 
1.Els funcionaris de reingrés (a), amb destinació provisional

(g) o aprovats en les oposicions del 2006 (h), si no obtenen
cap destinació sol·licitada seran destinats en un lloc de tre-
ball que puguin ocupar en una de les tres comarques de
Catalunya sol·licitades en l'apartat corresponent de l'imprès
de participació. El professorat d'aquests col·lectius està
obligat a sol·licitar tres comarques en l'apartat correspo-
nent.

2.Als funcionaris suprimits (c), provinents de l'estranger (f)
o per resolució de recurs (b), se'ls aplicarà l'apartat anterior
en el cas que superin la sisena convocatòria en què partici-
pen des de la situació expressada.

Mèrits
Els mèrits són avaluats per comissions formades per mem-

bres triats per sorteig públic i s'estableix un termini de 10
dies hàbils per abstenir-se o plantejar recusació.

Resum dels mèrits aplicables als cossos d'ensenyaments
secundaris, PTFP i professorat d'escoles oficials d'idiomes:
1) 6 punts per pertànyer al cos de catedràtics i 0,5 punts per

cada any amb aquesta condició.
2) Antiguitat. Si no es manifesta cap opció s'entén que s'op-

ta a la puntuació de l'apartat d).
a) 2 punts per cada any de serveis com a funcionari de

carrera en el cos a què correspon la vacant.
b) 1,5 punts per cada any de serveis com a funcionari de

carrera en d'altres cossos o escales docents, a què es
refereix la LOE, del mateix grup o superior.

c) 0,75 punts per cada any de serveis com a funcionari de
carrera en altres cossos o escales docents, a què es refe-
reix la LOE, d'un grup inferior.

d) Permanència ininterrompuda en el lloc on es té la desti-
nació definitiva. Únicament es computaran els serveis
com a funcionari de carrera en el cos pel qual es con-
cursa:

1r i 2n any 2 punts per cadascun

3r any 3 punts
4t-5è any 4 punts per cadascun
6è any 5 punts
7è i 8è any 4 punts per cadascun
9è any 3 punts
10è i següents 2 punts per cadascun

e) Els que participen per primera vegada voluntàriament
podran valorar-se un punt per cada any de servei en
substitució de l'apartat d).

f) Si la plaça des de la qual es participa té la qualificació
d'especial dificultat se sumarà a la de l'apartat d): 1 punt
pel 1r i 2n any, 1,5 punts pel 3r, 2 punts pel 4t, 5è, 6è,
7è i 8è anys, 1,5 pel 9è any i 1 punt pel 10è.

g)Els funcionaris afectats per la pèrdua definitiva del lloc
podran acumular els serveis prestats amb caràcter defi-
nitiu en un lloc immediatament anterior al de la supres-
sió. En el cas de no haver ocupat cap altra destinació
definitiva podran acumular 1 punt per cada any amb
destinació provisional.

3) Mèrits acadèmics fins a un màxim de 10 punts. 
4) Formació i perfeccionament fins a un màxim de 5 punts.
5) Altres mèrits fins a 20 punts.

a. Publicacions fins a 5 punts: fins a 2,5 punts per
publicacions de caràcter didàctic sobre disciplines
objecte del concurs o directament relacionades amb
aspectes generals o transversals del currículum edu-
catiu o relacionades amb l'organització escolar.
Fins a 2,5 punts per publicacions de caràcter cientí-
fic, projectes i innovacions tècniques sobre les dis-
ciplines objecte del concurs. Fins a 2,5 punts per
mèrits artístics

b. Treballs desenvolupats (càrrecs) fins a 10 punts..

Important
per a secundària

Únicament es pot optar a recuperar la puntuació si es va
participar al concurs corresponent al curs 2004/05. A més
a més es poden alegar els mèrits posteriors al 20 de novem-
bre de 2004.
Les errades a les dates i als codis de les peticions impedei-
xen després qualsevol reclamació. És molt important com-
provar els codis amb la versió actualitzada de la convoca-
tòria.
Cal recordar que, en ser un concurs estatal, no es poden
obtenir destinacions en base a les habilitacions extraordi-
nàries.
Adjudicació d’ofici: els funcionaris de reingrés (a), amb

destinació provisional (g) o aprovats en les oposicions del
2006(h), si no obtenen cap destinació sol·licitada seran desti-
nats en un lloc de treball que puguin ocupar en una de les tres
comarques de Catalunya sol·licitades en l'apartat correspo-
nent de l'imprès de participació. El professorat d'aquests
col·lectius està obligat a sol·licitar tres comarques en l'apar-
tat corresponent.

Professorat desplaçat definitiu (“suprimit”): estan
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obligats a participar a la fase de concurs i poden optar volun-
tàriament a la fase de dret preferent a centre i/o la de dret pre-
ferent a municipi o zona.

Professorat provisional o en expectativa: participa-
ció obligatòria a la fase del concurs amb adjudicació d'ofici a
tres comarques.

Professorat definitiu: si porta dos anys com a definitiu
podrà participar voluntàriament a la fase de concurs. Hi ha

l'opció de renunciar després de la resolució provisional.
Dret preferent: si es vol fer ús d'aquest dret s'ha de par-

ticipar en totes les convocatòries que realitzi el
Departament. En el cas contrari es considerarà que s'ha
decaigut en aquest dret.

Aquells mèrits i requisits que no s'al·leguin a les instàncies,
després, als diferents períodes de reclamació, no es podran
justificar.

Prou ocultació de vacants!
Llevat del fet que l'àmbit de les destinacions d'ofici s'ha restringit a tres comarques (abans era tot Catalunya), aquest

concurs de trasllats d'àmbit estatal arriba amb les mateixes mancances i deficiències de sempre. 

Continuarem concursant a ulls clucs sense una simple referència a les vacants. Si bé és cert que la seva publica-
ció posterior pot incloure més vacants i que, malgrat que es publiquin, s'ha de demanar també pensant en les resul-
tes, no és menys cert que publicar conjuntament la convocatòria i una resolució provisional amb les vacants per-
metria que el professorat tingués una referència important, sobretot en la readscripció a centre i en el dret preferent
a municipi o zona.

USTEC·STEs ja fa temps que exigeix al Departament la publicació amb la convocatòria d'una resolució provisional de
les vacants, que es podria completar posteriorment, a la primavera, amb una resolució definitiva. Aquesta actuació per-
metria que el professorat tingués una opció més clara per poder reclamar les vacants que, si bé formen part de la planifi-
cació educativa, s'acostumen a distreure. USTEC·STEs considera que aquesta publicació conjunta seria una primera
aposta per democratitzar i fer més transparent el concurs.

Així mateix, USTEC·STEs reclama al Departament que surtin a concurs totes les vacants que siguin possibles, ja que
només així es donaran les circumstàncies que permetran, de forma definitiva, la recol·locació del professorat suprimit i,
especialment, l'obtenció d'una destinació definitiva del professorat propietari provisional.

Durant els últims anys el Departament, a més de no treure a concurs vacants, no ha atorgat en la seva resolució defini-
tiva milers de vacants publicades i resultes que figuraven i figuren en la planificació educativa. USTEC·STEs exigeix al
Departament que posi fi a una pràctica que considerem il·legal i que podria  constituir delicte de prevaricació Si el
Departament no acaba amb aquesta pràctica USTEC·STEs posarà en marxa les mesures jurídiques que consideri oportu-
nes per tal que no torni a repetir-se.

USTEC·STEs considera que, tot i la legalitat del silenci administratiu i de les respostes en bloc a les reclamacions pre-
sentades a través de les resolucions provisional i definitiva del concurs, caldria que es tingués més en compte el profes-
sorat i que, per exemple, s'aconseguís una major transparència del concurs contestant per escrit totes i cadascuna de les
reclamacions i recursos que es puguin presentar. Seria una bona mesura per evitar la indefensió amb la qual, molt sovint,
es troba el professorat.

Aquest serà el primer concurs que aplica aspectes de la LOE, i els i les mestres que no tenen plaça definitiva al
primer cicle de l'ESO no podran optar a aquestes places, tant en IES com en centres d'adults. Només els i les mes-
tres que ja van adquirir amb anterioritat un lloc de treball definitiu en aquesta etapa educativa podran continuar
accedint a aquests llocs. USTEC·STEs, que no va donar suport a la LOE, rebutja frontalment una mesura que pro-
hibeix als i les mestres amb destinació a primària accedir a llocs de treball de primer cicle d'ESO i en responsabi-
litza els sindicats que van signar l'acord de 20 d'octubre de 2005 a Madrid, que va permetre al MEC anunciar el
gran suport del professorat a la LOE. 

USTEC·STEs lamenta que, malgrat les seves reiterades demandes i pressions, el professorat habilitat de secundària i
formació professional no pugui concursar per les seves habilitacions. USTEC·STEs continuarà exigint al Departament la
modificació de la normativa pròpia per fer realitat aquesta mesura en propers concursos.



Guia breu 
per al concurs de trasllats

Sempre és millor concretar tant com sigui possible les peticions en funció de les preferències indi-
viduals i  evitar al màxim les de caràcter genèric (comarques, zones o municipis). S'ha de tenir en
compte que es poden fer fins a 300 peticions.
Com que no es poden saber les vacants abans d'omplir les sol·licituds es recomana demanar TOTES
les destinacions volgudes encara que sembli que no hi ha cap possibilitat.
És molt aconsellable repassar els CODIS amb la còpia del DOGC corresponent a la convocatòria
vigent.
Les destinacions de Formació de Persones Adultes, CAEP i professorat itinerant de les ZER s'han de
demanar expressament amb el codi de la ZER o del centre i NO estan incloses en les peticions genè-
riques.
En el cas de participació forçosa:

És molt convenient completar les peticions corresponents a les tres comarques en funció de les
preferències. Les destinacions de Formació de Persones Adultes i CAEP s'han de demanar expres-
sament i NO estan incloses en les peticions genèriques.
Le persones aprovades a les oposicions de 2006 i en situació de funcionariat en pràctiques estan obliga-
des a participar al concurs

En el cas de participació voluntària és recomanable participar SEMPRE que es tingui preferència per
alguna o algunes destinacions encara que semblin escasses les possibilitats d'obtenir-les.




