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Adjudicació de destinacions amb caràcter 
provisional en pràctiques i interí per a 
Secundaria i altres cossos i interí per al cos 
de mestres (RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021 
per al curs 21-22)

 
PARTICIPANTS:

•	participen totes les persones interines, pertanyents al cos de 
mestres i professorat de secundària i Altres cossos, integrants 
de les actuals borses de treball per al curs 2021-2022, que no 
estiguen desactivades temporalment.

•	A la publicació provisional de la relació ordenada de 
persones participants, s’obrirà un periode de reclamació 
per via telemàtica, de 2 dies hàbils. una vegada ateses les 
reclamacions es publicaran les llistes definitives de personal 
participant.

•	la participació serà forçosa per al personal funcionari de carrera 
o en pràctiques, que no hagen obtingut destinació definitiva que 
es trobe en alguna de les situacions següents:
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 - el personal funcionari de carrera que durant el curs escolar 
2020-2021 estiga prestant serveis amb caràcter provisional 
en centres dependents de la conselleria d’educació, cultura 
i esport, així com el personal funcionari adscrit a l’estranger 
que estiga obligat a reingressar al servei actiu en el curs 2021-
2022. (Apartat de participació, 2. provisionals).

 - el personal funcionari de carrera reingressat en el servei actiu 
durant el curs escolar 2020-2021. (Apartat de participació, 2. 
provisionals)

 - el personal funcionari de carrera sense destinació definitiva 
per suspensió de funcions, una vegada complida la sanció. 
(Apartat de participació, 2. provisionals)

 - el personal aspirant seleccionat en els procediments selectius 
convocats per la conselleria d’educació, cultura i esport que 
ha realitzat les pràctiques durant el curs escolar 2020-2021. 
(Apartat de participació, 2. provisionals).

 - el personal docent seleccionat en els diferents processos 
selectius convocats per la conselleria d’educació, cultura 
i esport que no haja superat la fase de pràctiques o tinga 
concedida la pròrroga per a la realització de la fase de 
pràctiques durant el curs escolar 2021-2022 (Apartat de 
participació, 3. pràctiques)
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 - personal funcionari interí integrant de la borsa de treball, 
excepte si està “desActivAt” (Apartat de participació, 4. 
interins). 

SOL·LICITUDS:

•	la presentació o modificació de sol·licituds pel personal interí 
serà telemàtica a través de la pàgina web de la conselleria 
d’educació https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/
adjudicaciones-continuas.

•	la presentació o modificació de sol·licituds pel personal 
Funcionaris de carrera serà telemàtica a través de la pàgina web 
de la conselleria d’educació https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-
educacion/adjudicaciones-de-inicio-de-curso

•	la presentació telemàtica de la sol·licitud de participació 
s’efectuarà per mitjà del codi d’usuari i contrasenya que 
s’establisquen en l’aplicació. 

•	l’accés a la petició telemàtica ja està oberta i es podran 
presentar tantes sol·licituds com es desitgen considerant que 
sempre serà vàlida l’última.

•	el termini de presentació serà el que es determine a la web de 
conselleria

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/adjudicaciones-continuas
https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/adjudicaciones-continuas
https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/adjudicaciones-de-inicio-de-curso
https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/adjudicaciones-de-inicio-de-curso
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PETICIÓ TELEMÀTICA DE DESTINACIONS

•	el nombre de peticions no podrà excedir les 300 podent-
se consignar els codis de centres, localitats, subàrea, àrea 
i província i tipus de places que sol·liciten per ordre de 
preferència.

•	el personal funcionari de carrera que participe amb caràcter 
forçós haurà de fer constar necessàriament l’ordre de 
preferència de les províncies. si no s’han consignat aquests 
criteris de prioritat o s’han esgotat els consignats o, si és el 
cas, no s’ha confirmat la sol·licitud, serà adjudicat d’ofici en 
qualsevol de les places disponibles

•	només el personal funcionari interí podrà sol·licitar llocs de 
qualsevol titular que es trobe prestant serveis en una altra 
destinació però que normativament pot tornar al seu lloc 
d’origen al llarg del curs escolar (places afectades, substitucions 
indeterminades) i llocs a temps parcial. Aquest personal podrà 
fer valdre la seva sol·licitud de l’adjudicació continua.  i el 
personal aspirant que estiga desactivat en el moment en què 
s’òbriga de nou l’aplicació telemàtica per a les adjudicacions 
contínues continuarà estant desactivat llevat que s’active per a 
eixa adjudicació.
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•	el personal interí que no estiga en possessió dels requisits 
generals d’accés a la funció pública o els requisits específics de 
titulació exigits per a cada especialitat haurà de desactivar-se 
de la borsa fins que els puga acreditar. en cas de no desactivar-
se i resultar adjudicat, quedarà exclòs de la bossa.

•	no serà necessari modificar la sol·licitud de l’adjudicació 
contínua, i serà vàlida l’última sol·licitud presentada per a 
obtindre destinació en aquest procediment de provisió.

•	davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemà-
tica de destí, pot escriure un correu electrònic a l’adreça se-
güent: provision_edu@gva.es.

PUBLICACIÓ DE VACANTS

•	Amb 48 hores d’antelació a la resolució del present 
procediment, es publicarà en la pàgina web de la conselleria 
d’educació, la llista de vacants amb què es realitzarà el 
procediment, tenint en compte que totes elles han de 
correspondre a llocs de treball previstos en la planificació 
educativa.  les places afectades apareixeran consignades com 
substitució indeterminada.

mailto:provision_edu%40gva.es?subject=


AdjudicAció de desti-
nAcions Amb cAràc-
ter provisionAl en 
pràctiques i interí per 
A secundàriA i Altres 
cossos i interí per 
Al cos de mestres

[RESOLUCIÓ 5 DE 
JULIOL DE 2021 per 
al curs 21-22]

GUiA 
D’ADJUDI-
CACIONS 
INICI DE 
CURS
2021-22

Aquesta guia és únicament orientativa i mai 
substituirà la normativa a la qual fa referència

7

ADJUDICACIÓ

•	per al personal funcionari interí, tots els llocs seran de petició 
voluntària, però d’acceptació obligatòria si han sigut sol·licitats.

•	les persones participants hauran de triar almenys una província

•	en el cas que la plaça no siga triada voluntàriament per cap 
persona aspirant, s’adjudicarà d’ofici i l’acceptació d’aquesta 
serà obligatòria, respectant les preferències provincials 
consignades

•	És requisit imprescindible perquè siga adjudicat un lloc 
determinat posseir l’especialitat (requisit pedagògic) i els 
requisits lingüístics del lloc degudament registrats

•	en cap cas seran adjudicades les places amb requisit lingüístic 
a les persones participants que no el posseïsquen, siga aquesta 
adjudicació d’ofici o per petició voluntària de la persona 
interessada.

•	les persones que no hagen acreditat estar en possessió 
del requisit lingüístic de valencià, disposaran d’un període 
extraordinari fins a la finalització del curs escolar 2021-2022 
per a l’obtenció de l’esmentat requisit, i durant el qual podran 
participar solicitant centres docents públics en localitats de 
predomini lingüístic castellà.
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•	les destinacions adjudicades en la resolució definitiva 
d’aquesta convocatòria seran irrenunciables

•	els nomenaments derivats d’aquest procediment s’iniciaran el 
dia 1 de setembre de 2021 fins al 31 d’agost del 2022 excepte 
les places afectades (substitucions indeterminades).

•	el nomenament del personal docent interí en vacant en centres 
classificats de difícil provisió tindrà una duració d’un curs 
escolar, prorrogable per un curs més, sense que la duració 
d’aquest puga excedir dos cursos escolars

OBTENCIÓ DE LA CREDENCIAL I ALTA EN NÒMINA 

•	en el mateix enllaç de l’adjudicació, es genera un pdF que 
cal presentar l’1 de setembre de 2021 a la direcció del centre 
adjudicat

•	l’alta en nòmina és responsabilitat de la persona adjudicada. 
tota la documentació requerida haurà de presentar-se, el 
més aviat possible, en la seu electrònica de la Generalitat 
valenciana (https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-
en-nomina) mitjançant un formulari que requerirà ser signat 
electrònicament. 

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina
https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina
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PERIODES

les adjudicacions d’inici de curs es produeixen en dos períodes, 
finals de juliol i principis de setembre, a partir de les quals 
comencen les adjudicacions continues, únicament per al personal 
interí, els dimarts i dijous de cada setmana.

resolem dubtes i problemes en ccootajuda@pv.ccoo.es

fe.pv.ccoo.es

mailto:ccootajuda%40pv.ccoo.es?subject=Adjudicacions

