
 

 

INSTRUCCIONS SOBRE LES ADJUDICACIONS DE LLOCS AMB 
CARÀCTER PROVISIONAL PER AL CURS 2012-2013 

 
 
• Les adjudicacions es gestionaran telemàticament a través de la pàgina web 

de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació , també es gestionaran 
de manera telemàtica les reclamacions a les adjudicacions provisionals. 

 
• La participació s’efectuarà mitjançant la introducció d’un codi d’usuari i 

contrasenya que s’establixen en l’aplicació. Haurà de facilitar un email 
personal on rebrà les comunicacions que li permetran gestionar el seu 
compte d’usuari i si és el cas, una còpia del nomenament de l’adjudicació. 

 
• Les peticions poden fer-se a centre concret, localitat, subàrea, àrea o 

província. (veure base sisena de la convocatòria, és importar-te llegir 
atentament aquest apartat per a realitzar correctament la petició 
telemàtica). 

 
 
Base sisena 
”El nombre de peticions que cada participant podrà sol·licitar no podrà excedir 300. A l’efecte 
d’obtenció d’un lloc, els participants consignaran els codis de centres, localitats, subàrea, àrea 
o província i tipus de places que sol·liciten per orde de preferència i que figuren en l’annex de la 
present resolució. 

 
Les peticions poden fer-se a centre concret, localitat, subàrea, àrea o província, sent 
compatibles totes les modalitats. En els tres últims casos s’adjudicarà el primer centre de la 
localitat, subàrea o àrea  amb lloc en el mateix orde en què apareguen anunciats en la 
convocatòria. 

 
Aquells participants que puguen participar per més d’una especialitat hauran de prioritzar 
aquestes en el lloc reservat per a això en la instància de participació, combinant-se aquestes 
en l’orde successiu que establisca el participant amb les seues peticions de centre, localitat, 
subàrea, àrea i província. 

 
Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre, localitat, subàrea, àrea o província 
és necessari repetir el centre, localitat, subàrea, àrea o província tantes vegades com a  llocs 
sol·licitats. No obstant això, a fi de simplificar i facilitar als participants la realització de les seues 
peticions, els interessats que desitgen sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat, 
subàrea, àrea o província podran, en compte de realitzar la petició consignant els codis de tots i 
cada un dels centres per orde de preferència, anotar únicament els codis corresponents a la 
localitat, subàrea, àrea o província i lloc-especialitat, entenent-se, en aquest cas, que sol·liciten 
tots els centres de la localitat, subàrea, àrea o província que es tracte en el mateix orde de 
preferència amb què apareixen publicats en l’annex corresponent de la convocatòria i sempre 
referits als centres que apareixen en aqueix annex. Si respecte a tots els centres d’una localitat, 
subàrea, àrea o província desitjara sol·licitar-se algun o alguns d’ells prioritàriament, aquests 
centres podran consignar-se com a peticions individualitzades per orde de preferència i a 
continuació consignar el codi corresponent a la localitat, subàrea, àrea o província i lloc-

especialitat, entenent-se incorporats a les seues peticions la resta de centres en el mateix orde 
en què apareixen publicats en l’annex corresponent de la convocatòria. 

 
Així mateix, si els llocs que se sol·liciten tenen caràcter d’itinerant/compartit o si sol·liciten llocs 
el dels quals titular es troba prestant serveis en un altre destí però que normativament pot 
tornar al lloc de què és titular al llarg del curs escolar (places afectades) o posats a temps 
parcial, haurà de fer-se constar aquesta circumstància en l’espai reservat a este efecte en 
l’apartat de petició de la instància. 



 

 

 
Els aspirants seleccionats en procediments que hagen d’incorporar-se a la realització del 
període de pràctiques i aquells que tinguen concedida pròrroga per a la realització de la fase de 
pràctiques o hagen resultat no aptes en convocatòries anteriors, no podran sol·licitar llocs de 
naturalesa mixta (lloc per a impartir matèries de més d’una especialitat en el mateix centre). 

 
Només els funcionaris interins podran sol·licitar llocs el dels quals titular es troba prestant 
serveis en un altre destí però que normativament pot tornar al lloc de què és titular al llarg del 
curs escolar (places afectades) i posats a temps parcial. 

 
 
• Una vegada omplida la sol·licitud amb les peticions voluntàries haurà de 

sol·licitar les preferències provincials per a l’adjudicació d’ofici. Aquest 
apartat és diferent per als funcionaris de carrera i per als interins. 

 
• Els funcionaris de carrera ordenaran les tres províncies de 
manera obligatòria menys els participants voluntaris que estan 
exempts de l’adjudicació d’ofici 

• Aquells que estant convocats no hagueren confirmat la 
sol·licitud telemàtica se’ls adjudicarà d’ofici en el primer centre de 
la localitat, subàrea, àrea o, si és el cas, província amb lloc vacant 
en el mateix orde en què apareixen anunciats en la convocatòria. 

 
• Els funcionaris interins realitzaran la preferència provincial i 
podran triar una, dues o les tres províncies i l’orde de preferència per 
a l’adjudicació d’ofici; exceptuant aquells que per dret (mestres de 
borses del 86,89, 93 i 96), tenen restricció de província que només 
hauran d’ordenar les províncies que han triat. Els criteris 
d’adjudicació als funcionaris interins són els següents: 

 
• Tots els llocs són de petició voluntària però d’acceptació 
obligatòria si han sigut sol·licitats. 

 
• Només s’adjudicaran d’ofici aquells llocs que no hagen 
sigut sol·licitats de manera voluntària per cap participant per tant 
primer s’atindran les sol·licituds voluntàries (llistat de fins a 300 
preferències) de tots els participants convocats. Si en finalitzar el 
procediment quedaren llocs lliures s’adjudicaran en orde invers de 
la respectiva borsa al participant que estiga obligat per la seua 
preferència provincial. 

 
• Els participants  convocats que no realitzen la petició 
telemàtica seran exclosos de la borsa de treball. 

 


