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Sol·licitud de destinació provisional per al curs 2022-2023 del professorat funcionari dels cossos 
d’ensenyaments secundaris no dependent del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya 

 
 
Dades de la persona sol·licitant  

 
DNI           Cognoms i nom              

 
Adreça                           

                           

Municipi                 Codi postal       

                           
Telèfon/s              Adreça electrònica         

                           
Comunitat autònoma de dependència ( de la qual és funcionari/ària de carrera)          

                           
Centre de destinació curs 2021-2022                    

 
Motiu de la sol·licitud de destinació provisional  
(base 9.5 de l’annex 1 de la Resolució que regula les adjudicacions per al curs 2022-2023; podeu consultar-la a 
www.gencat.cat/educacio)  

 
El professorat funcionari de carrera no dependent del Departament d’Educació (el qui amb efectes d’1 de setembre de 2022 depèn 
d’una administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya) i que vulgui sol·licitar per primera vegada destinació 
provisional a Catalunya, ha d’al·legar els motius personals, preferentment de reagrupament familiar. Indiqueu breument les 
circumstàncies personals que al·legueu (si és necessari, podeu presentar escrit addicional annex a aquesta sol·licitud)  

 
                           

                           
                           

                           
                           

                           
                           

                           
                           

 
Documentació que cal annexar a la sol·licitud de destinació provisional 

 
Marqueu amb una X la documentació requerida que annexeu: 
 

 Fotocòpia del DNI 

 Documentació acreditativa del cos, especialitat, any i nota d’oposició 1  

 Documentació acreditativa del nomenament de funcionari/ària de carrera  

 Acreditació del coneixement de la llengua catalana i, si s’escau, aranesa  

 Escrit adreçat a la Direcció de Professorat i Personal de Centres Públics en què s’exposen els motius al·legats per 
sol·licitar l’adscripció provisional a Catalunya en comissió de serveis 2 

 Dono el meu consentiment al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per comprovar les meves    
dades al Registre Central de Delinqüents Sexuals (marqueu amb una X si en doneu el consentiment). Si no doneu 
aquest consentiment, heu de presentar la certificació negativa de l'esmentat registre. 

 Justificació documental dels motius exposats. Indiqueu-la: 

  

    

    

    

    

                                                
1 pot ser una còpia del diari o butlletí oficial on es va publicar la relació d’aptes al procés selectiu 
2 en cas que calgui completar l’apartat de “Motius de la sol·licitud de destinació provisional” emplenat anteriorment 
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DNI:          Cognoms  i  nom:              

 
Sol·licitud de llocs de treball 

 
Especialitats que sol·liciteu per ordre de preferència:  
(Vegeu els codis d’especialitats a l’annex 4  de la Resolució que regula les adjudicacions per al curs 2022-2023) 
    
Podeu demanar únicament una especialitat ordinària (la d’oposició) 
Els codis d’especialitats que s’han d’utilitzar són únics, tant si es demanen centres d’ensenyaments secundaris com centres de 
formació de persones adultes, o ambdós. Per exemple, un/a professor/a que participa per Tecnologia ha d’utilitzar, en qualsevol 
cas, el codi TEC. En cas d’obtenir destinació en un centre d’ensenyament secundari, l’obtindrà per Tecnologia; en cas d’obten ir 
destinació en un centre de formació de persones adultes, l’obtindrà per l’Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la 
tecnologia. 

                      

                      

                              
Petició de centres, municipis, zones i/o comarques per ordre de preferència: 
(Vegeu els codis en els annexos 6 i 7 de la Resolució que regula les adjudicacions per al curs 2022-2023) 
  
Amb una petició genèrica de municipi, zona o comarca se sol·liciten tots els centres convocats de l’àmbit, amb l’única excepc ió dels 
centres de màxima complexitat i dels centres i aules de formació de persones adultes. 
 

Codi del centre, 
municipi, zona i/o comarca 

    
Codi del centre, 

municipi, zona i/o comarca 
    

1             31            

2             32            

3             33            

4             34            

5             35            

6             36            

7             37            

8             38            

9             39            

10             40            

11             41            

12             42            

13             43            

14             44            

15             45            

16             46            

17             47            

18             48            

19             49            

20             50            

21             51            

22             52            

23             53            

24             54            

25             55            

26             56            

27             57            

28             58            

29             59            

30             60            

 
 

  _____________________________, _____ d _____________ de 2022 
                                                                Signatura 
Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics 


