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1. Sóc professor o professora de secundària amb dispon ibilitat per treballar a primària; puc 
obtenir al mateix temps una adjudicació telemàtica de primària i una altra de secundària?  

 No. Si s’obté una adjudicació de primària, no se n'obté una de secundària i al revés. 

 

2. Sóc professor o professora de secundària amb dispon ibilitat per treballar a primària; on he 
de consultar si he obtingut una adjudicació?  

Heu pogut obtenir una adjudicació per a primària o una per a secundària i, per tant, heu de 
consultar el Llistat general del resultat de l’adjudicació que trobareu a: 

- Actes de nomenament telemàtics de primària, o  

- Actes de nomenament telemàtics de secundària. 

 

3. Sóc professor o professora de secundària amb dispon ibilitat per treballar a primària i, per 
tant, tinc un número de col·lectiu de primària i un  altre de secundària; aquests números 
tenen alguna relació entre si?  

No. Per a primària, els col·lectius van de l’1 al 4 i per a secundària, de l’1 al 2. Per exemple, el 
col·lectiu 2 de primària inclou els mestres sense serveis prestats a la borsa i el col·lectiu 2 de 
secundària inclou el professorat de secundària sense serveis prestats a la borsa.  

 

4. Com puc saber per quin número d’ordre van les ad judicacions i així deduir si em tocarà 
aviat? 

Podeu consultar el Llistat general del resultat de l’adjudicació que trobareu als apartats Actes de 
nomenament telemàtics de primària o Actes de nomenament telemàtics de secundària i veureu el 
col·lectiu i el número d’ordre de la darrera adjudicació. 

  

5. He acceptat l’adjudicació però no puc imprimir-n e el document acreditatiu; què he de fer? 

Comproveu que l'opció Blocatge de finestres emergents del vostre navegador estigui desactivada 
o que permeti l'aparició de finestres emergents (per activar o desactivar-les, aneu a Eines > 
Opcions d’Internet > Privadesa). Si tot i així no podeu imprimir el document acreditatiu, telefoneu 
al Servei d'Atenció Unificat del Departament d'Ensenyament (902 532 100) o envieu un correu 
electrònic a sau.ensenyament@gencat.cat (els dies feiners, de dilluns a divendres, de les 8 a les 
20 hores).  

 

6. Hi ha algun lloc d’Internet amb tota la informac ió sobre els actes de nomenament 
telemàtics? 

Sí. Podeu consultar la informació que es difon des de la pàgina web del servei territorial 
d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona: accediu al web del Departament 
d’Ensenyament (www.gencat.cat/ensenyament) i seguiu la ruta següent: Directe a > Serveis 
Territorials. Si teniu dubtes de tipus informàtic o alguna incidència amb el codi d’usuari o usuària, 
telefoneu al Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament (902 532 100) o envieu 
un correu electrònic a sau.ensenyament@gencat.cat (els dies feiners, de dilluns a divendres, de 
les 8 a les 20 hores).  
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7. No tinc ordinador amb connexió a Internet; què p uc fer? 

Podeu anar a algun dels llocs següents: 

- el servei territorial que us correspongui o al Consorci d’Educació de Barcelona si sou de 
Barcelona ciutat, 

- la seu central del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona, telèfon 935 516 
900), 

- els serveis educatius del Departament d’Ensenyament o 

- una biblioteca pública. 

 

8. Què em pot passar si no accepto una vacant o sub stitució? 

Quedareu exclòs o exclosa de la borsa de treball de personal docent, llevat que al·legueu i 
acrediteu el motiu; per fer-ho heu de presentar el document justificatiu al servei territorial 
preferents o al Consorci d’Educació de Barcelona, en el cas de Barcelona ciutat. 

 

9. No he obert el correu electrònic, no he llegit l ’SMS i no m’he connectat a Internet durant la 
franja horària, què he de fer?  

 Heu quedat exclòs o exclosa de la borsa de treball de personal docent. Si considereu que no us 
heu pogut connectar per un motiu justificat, podeu al·legar-lo davant la Secció de Gestió de 
Personal Docent del servei territorial preferent o al Consorci d’Educació de Barcelona, en el cas 
de Barcelona ciutat. De totes maneres, recordeu que l’SMS i el correu electrònic són canals 
alternatius i que la manera prioritària i més segura per conèixer el resultat de l’adjudicació és 
entrar a la pàgina web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona, en el cas 
de Barcelona ciutat.  

 

10. Pot ser que, tenint un número millor que altres  persones candidates, un dia concret no 
obtingui destinació i elles sí que l'obtinguin en l locs de treball que jo puc ocupar perquè 
compleixo els requisits? 

No pot passar si es compleixen els requisits per ocupar aquells llocs de treball, fins i tot en el 
supòsit que no s’hagin sol·licitat aquells municipis. 

 

11. Si la meva prioritat és obtenir destinació en e ls municipis més propers al meu domicili sigui 
quina sigui la durada de la vacant o substitució, c om he d’ordenar les peticions de l’àmbit 
territorial? 

Demaneu tots i cadascun dels municipis dels serveis territorials ordenats segons la vostra 
preferència. Així, el sistema us adjudicarà una plaça al primer municipi dels demanats on hi hagi 
una vacant o substitució, amb independència que en altres municipis que hàgiu demanat hi hagi 
llocs de treball de més llarga durada. Si el dia de l’adjudicació en aquell municipi hi ha més d’un 
centre, us assignarà el centre que tingui una durada prevista més llarga. En cas que hi hagi més 
d’un centre amb la mateixa durada prevista, el sistema us adjudica el centre que té un número de 
codi de centre inferior. 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
 
Nomenament telemàtics de professorat 

Preguntes més freqüents 

Pàgina 3 de 3 

 

 

12. Què he de fer si la meva prioritat és obtenir d estinació en llocs de treball on es preveu una 
durada més llarga i no m'importa la seva ubicació? 

Demaneu com a petició única dintre de les peticions d’àmbits territorials l’àrea territorial demanada 
com a preferent (serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona i se us adjudicarà la 
vacant o substitució de més llarga durada). 

 

13. Una vegada feta l’adjudicació, comprovo que se m’ha adjudicat una plaça de professor o 
professora d’anglès per a 15 dies en un municipi de manat per mi en vintena posició. En 
canvi, s'ha adjudicat a una persona amb pitjor núme ro que jo una destinació a una plaça de 
professor o professora de música per a un mes i en un municipi sol·licitat per mi en primera 
posició. És correcta l’adjudicació? 

Sí, perquè els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona (en el cas de Barcelona 
ciutat) han decidit, aquest dia de nomenaments, adjudicar les vacants o substitucions de 
l'especialitat d'anglès abans que les de música. 

 

14. Què em pot passar si no accepto una vacant o su bstitució de jornada reduïda? 

Demanar una jornada reduïda és opcional però si l’heu demanada i no l’accepteu, quedareu exclòs 
o exclosa de la borsa de treball de personal docent, llevat que n’al·legueu i acrediteu el motiu; per 
fer-ho heu de presentar el document justificatiu al servei territorial preferent o al Consorci 
d’Educació de Barcelona, en el cas de Barcelona ciutat. 

 

15. Què he de fer per manifestar que vull acceptar qualsevol plaça de jornada reduïda? 

Quan s’obri el termini per actualitzar les dades de la borsa heu d'actualitzar les vostres peticions 
d’àmbits territorials i incorporar les peticions dels llocs on desitgeu treballar per cadascuna de les 
jornades reduïdes. D’aquesta manera tindreu l’opció d’obtenir una vacant o substitució de jornada 
reduïda.  

 


