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Sol·licitud de comissió de serveis per al curs 2022-2023 del personal funcionari del cos de mestres 
no dependent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 

 
Dades personals i administratives 

 
DNI    Cognoms, nom 
 

Adreça particular 
 

Codi postal   Municipi 
 

Telèfon/s   Adreça de correu electrònic 
 

Comunitat autònoma de dependència (destinació definitiva) 
 

 

Motiu de la sol·licitud de comissió de serveis 

El professorat funcionari de carrera no dependent del Departament d’Ensenyament (els qui amb efectes 1 de setembre de 2022 depeneu d’una 
administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya) i que vulgueu sol·licitar per primera vegada destinació provisional a Catalunya, heu 
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 comissió de serveis 

Marqueu amb una X la documentació requerida que annexeu. En cas que les vostres dades constin en el registre informàtic de personal docent del 
Departament d’Educació, només heu d’adjuntar la documentació referent als motius de la sol·licitud.  

 Fotocòpia del DNI 

 Documentació acreditativa del cos, especialitat, any i nota d’oposició (s’admet publicació al BOE amb les dades) 

 Documentació acreditativa del nomenament com a funcionari/ària de carrera 

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

 Escrit d’exposició dels motius al·legats per sol·licitar l’adscripció provisional a Catalunya (si voleu completar l’apartat anterior) 

 Justificació documental dels motius al·legats 

 
Pel que fa a les dades que consten al Registre Central de Delinqüents Sexuals, marqueu una de les dues opcions: 
 

 Dono el meu consentiment al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per comprovar les meves dades 

 al Registre Central de Delinqüents Sexuals 

 Presento la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals 

 

Sol·licitud de llocs de treball 

Especialitat 

Podeu demanar únicament l’especialitat d’oposició o l’equivalent actual. En cas d’haver superat més d’un procés selectiu d’accés al cos i/o 
d’adquisició de noves especialitats, només en podeu demanar una. El codi de cada especialitat és únic, tant si es demanen escoles, instituts 
escola, llocs itinerants de ZER, centres d’educació especial (CEE) o centres de formació de persones adultes (CFA/AFA). 

INF Educació infantil PRI Educació primària PAN Llengua estrangera: anglès PFR Llengua estrangera: francès 
PMU Música  PEF Educació física ALL Audició i llenguatge  EES Pedagogia terapèutica 
 

Especialitat de participació (oposició)     
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DNI:          Cognoms i nom:  

 
 

Petició de centres, municipis, zones i/o comarques per ordre de preferència 

Les caselles s’han d’omplir començant  per l’esquerra.  

Els codis són els dels annexos 5 i 7 de la Resolució que regula les adjudicacions per al curs 2022-2023. 

Amb una petició genèrica de municipi, de zona o de comarca, s’adjudiquen tots els centres convocats de l’àmbit, excepte els centres i aules de 
formació  de persones adultes, els centres de màxima complexitat i els centres d’educació especial. Aquests centres només s’adjudiquen si s’ha 
indicat el corresponent codi de centre. 

Codi de centre, municipi, zona o comarca    Codi de centre, municipi, zona 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             

 
  ,  de  de 2022 

 
Signatura 

 
 

Director/a General de Professorat i Personal de Centres Públics  


