
ASSEMBLEA INFORMATIVA OBERTA:

Nova adjudicació d’interins

curs 22/23



1. Calendari

-Del 18 al 25 de juliol: CANVI D’ILLA I JORNADA

-Del 18 de juliol al 31 d’agost: SOL·LICITUD FUNCIONS D’ÀMBIT

-De l’1 d’agost a les 14:01 al 4 d’agost a les 8:59h: TRIA DE 

PLACES



2.Tràmits

-CANVI D’ILLA I JORNADA (Voluntari)
Extraordinari

Ampliar i/o reduïr Illes i jornades

-SOL·LICITUD ÀMBITS (Voluntari)

Possibilitat de formar part de la llista de places d’àmbit cientifico-tècnic i/o 
àmbit social i lingüístic. 



2. Tràmits

TRIA DE PLACES
-obligatori triar totes les places

-organització en preferents/ no preferents

-en cas de no participar-hi, NO DISPONIBLE fins al 2n trimestre



3.Novetats

-Creació de “places de difícil cobertura” per a especialitats amb pocs candidats

-Adjudicacions per a tres cursos. Sempre que la plaça no sigui reclamada per un 
funcionari docent de carrera. Sortiran a oposicions sempre.

-Les places a mitja jornada inclouran l’opció de renunciar  a final de cada curs.

-Les substitucions seran fins al 31 de juliol (amb contracte i puntuació). Es perd la 
indemnització pels 5,5 mesos treballats.

-En cas d’accedir sense presentar tots els requisits, a final de curs haurà d’esmenar 
aquesta situació.

-Es creen les places per programes educatius concrets i temporals.



4.Places

VACANT (V): 3 cursos (+1). Pot ser reclamada per un docent funcionari 
de carrera i sortirà a oposicions.

PROGRAMES TEMPORALS (TP): Màxim 3 cursos. No pot ser 
reclamada per un docent funcionari de carrera i NO sortirà a 
oposicions.

SUBSTITUCIÓ (S): Màxim fins al 31 de juliol de 2023. 

PLAÇA TEMPORAL (TA): 30 de juny de 2023 Places per excés o 
acumulació de tasques.



5. Adjudicacions

-El procediment d’adjudicació de les places es desenvolupa en cinc fases:

Primera fase: places reservades per aspirants amb discapacitat.

Segona fase: places d’especialitats de difícil cobertura.

Tercera fase: places preferents.

Quarta fase: places no preferents.

Cinquena fase: places triades pels interins exclosos per català.


