
Petició al Conseller per a la convocatòria d’Oposicions
als Cossos de Secundària 2021-2022

Assumpte: Petició de convocatòria immediata d’oposicions als cossos de secundària
2021-2022.

Contingut:
EXPOSO
1.- Que a finals de desembre de 2021 encara apareix a la pàgina web del Departament
d’Educació, “Ingrés i accés a cossos docents”, “Previsió de places de properes
convocatòries”, la previsió de convocatòria de 4.202 places pel cos de professors de
secundària per aquest curs 2021-2022, juntament amb 104 de professors d’EOI, 59 de
professors d’arts i 12 de mestres de taller, en total 4.377 places.
2.- Que el calendari de convocatòria previst pel Departament, en consonància amb els
darrers cursos preveu publicar la Resolució de convocatòria al gener del 2022 i la realització
de les proves a partir del juny de 2022.
3.- D’altra banda el Departament d'Educació estudia la possibilitat de convocar 3.816 places
de diferents cossos docents corresponents a les ofertes públiques d’ocupació dels darrers 3
anys.
4.- Que el Departament d’Educació ha decidit no convocar cap tipus de plaça de moment,
fent pràcticament impossible la realització de les proves per a l’estiu de 2022.
5.- Que molts professors interins, entre els quals em trobo, estem estudiant a l’espera de les
places previstes pel Departament, punts 1 i 3.

SOL·LICITO
Únic.- Que es convoquin les 4.377 places previstes dels diferents cossos de secundària
detallades al punt 1 de l’exposo.
Subsidiàriament.- Que es convoquin les places de reposició detallades al punt 3 de
l’exposo.

Instruccions per a enviar e-valisa

A l’enllaç https://pl6.eacat.cat/group/aoc/valisa podeu accedir a l’e-valisa, en cas de no
accedir directament, de vegades ens porta a la pàgina principal d’EACAT, cal clicar al menú
de dalt (imatge) a “Aplicacions” i llavors escollir “e-VALISA”.

https://pl6.eacat.cat/group/aoc/valisa
https://pl6.eacat.cat/group/aoc/valisa


Un cop dintre de l’e-VALISA veurem el següent:

S’ha de clicar “Crea valisa” i apareix:

Cliquem “Directori”, busquem les dades del Conseller i l’afegim com a destinatari (imatge de
sota):



A partir d’aquí el funcionament és molt similar al d’un correu electrònic que omplirem i
després caldrà enviar amb el botó corresponent.


