
Concurs General de 
Trasllats 2020-21 

PETICIONS TELEMÀTIQUES

Secundària i 
altres cossos



TERMINI DE PETICIONS TELEMÀTIQUES

• Pels cossos de secundària i altres cossos des 
de les 00.00 del 13 de gener fins les 23.59 del 
19 de gener 

• El professorat participant voluntari el qual no 
accedeix al programa informàtic perd el dret a 
continuar en el procediment. 

• És vàlida la darrera instància de petició 
telemàtica registrada.



TELÈFONS CONSULTA CONSELLERIA
- Direcció Territorial d'Alacant: 
965934693 - Mestres 
965935019 - Secundària i Altres Cossos 
- Direcció Territorial de Castelló: 
964333866 - Mestres 
964333806 - Mestres 
964333912 - Secundària i Altres Cossos 
964333806 - Secundària i Altres Cossos 
- Direcció Territorial de València: 
961271212 - Mestres 
961271345 - Secundària i Altres Cossos 
Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de 

destí, pot escriure un correu electrònic a l'adreça següent: 
provision_edu@gva.es 



ACCÉS A LA PETICIÓ TELEMÀTICA

WEB CONSELLERIA – Apartat concursos: 
http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-
educac ion /pe t ic iones - te lemat icas -
secundaria 

WEB Oficina Virtual del Docent (OVIDOC): 
https://acces.edu.gva.es/sso/login.xhtml?
callbackUrl=https://ovidoc.edu.gva.es/ 

https://acces.edu.gva.es/sso/login.xhtml?callbackUrl=https://ovidoc.edu.gva.es/
https://acces.edu.gva.es/sso/login.xhtml?callbackUrl=https://ovidoc.edu.gva.es/


REGISTRE USUARI I CONTRASENYA ACCÉS 
PETICIÓ TELEMÀTICA

USUARI: número de DNI (escrit amb la lletra i en majúscula) 
CONTRASENYA: els 5 últims dígits del registre de la sol·licitud de 
participació 

COM PODEM TROBAR ELS DÍGITS REGISTRE SOL·LICITUD 
PARTICIPACIÓ? 
OPCIÓ 1: Si tenim guardat PDF instància de participació i si no hem 
canviat el nom, el mateix nom de l’arxiu que es generava és el 
número de registre. 



REGISTRE USUARI I CONTRASENYA ACCÉS 
PETICIÓ TELEMÀTICA

OPCIÓ 2: Entrat a l’oficina virtual del docent (plataforma OVIDOC) a 
l’apartat “TRÀMITS” 

A continuació prenem al tràmit corresponent (CONCURS 
TRASLLATS 2020/2021) 



REGISTRE USUARI I CONTRASENYA ACCÉS 
PETICIÓ TELEMÀTICA

Ens apareixerà un menú amb diferents pestanyes: 

A la pestanya “Sol·licitud” podem trobar el número de registre de la 
nostra sol·licitud 



REGISTRE USUARI I CONTRASENYA ACCÉS 
PETICIÓ TELEMÀTICA

Des de la mateixa plataforma OVIDOC tenim un enllaç per encetar el 
procediment de sol·licitud de “Peticions Telemàtiques”  

Ens reenviarà a la plataforma de 
peticions telemàtiques 



REGISTRE USUARI I CONTRASENYA ACCÉS 
PETICIÓ TELEMÀTICA

A continuació procedim 
a crear un usuari i 
contrasenya nous 



En entrar per primera 
volta, se'ns expliquen 
breument els 3 passos 
a seguir: 

1 – Emplenar la 
sol·licitud 

2 – Confirmar i 
presentar la sol·licitud 

3 – Obtenció del 
justificant

PRIMERA ENTRADA AL PROGRAMA



1r PAS: Emplenar la sol·licitud (1)

Cal comprovar que les vostres 
dades siguen correctes i que 
tingueu totes les vostres 
especialitats. 

Creareu un llistat amb les 
vostres preferències, bé per 
mitjà del selector de centres o 
bé escrivint el codi (al DOCV). 

El vostre llistat ha de tindre un 
màxim de 300 opcions. 

És convenient guardar la 
sol·licitud cada pocs minuts 
per no perdre informació per 
problemes tècnics.



1r PAS: Emplenar la sol·licitud (2)

Hi ha una sèrie d’icones per a realitzar el llistat 
de preferències (centres i/o localitats).



1r PAS: Emplenar la sol·licitud (3)

Les icones més importants són la de GUARDAR 
i la de “SELECCIONAR CENTRES”



1r PAS: Emplenar la sol·licitud (4)



1r PAS: Emplenar la sol·licitud (5)

També podreu utilitzar l’opció de cercador de 
centres per facilitar la vostra recerca de les 
preferències. Els accents no funcionen bé.



1r PAS: Emplenar la sol·licitud (6)

Després de clicar en “AFEGIR 
LLISTAT”, les opcions que heu 
seleccionat passaran al llistat de 
preferències. 
Figurarà l’ordre d’opció, el codi del 
centre i/o localitat, el nom del centre, 
i el codi d’especialitat. 
També continua visible la columna 
de icones per a fer-les servir en la 
manipulació de les preferències del 
llistat alterant el seu ordre, eliminant, 
intercalant o duplicant per introduir 
una altra especialitat diferent.



1r PAS: Emplenar la sol·licitud (7)

A banda de fer servir el menú d’icones, podeu 
utilitzar el cursor i el ratolí per alterar la llista que 
hem confeccionat. 
Amb el cursor podreu seleccionar, desplaçar amb 
l'ajuda del ratolí i esborrar amb la tecla corresponent. 
Després de cada operació, cal fixar-se bé en el 
resultat que aneu obtenint amb el vostre treball 
d'acumulació d'opcions. 
La petició en la qual es treballa s’activa amb color 
groc. 
És fonamental disposar d'un llistat d'opcions 
elaborat prèviament amb la informació del DOGV.



1r PAS: Emplenar la sol·licitud (8)
Si optem a una mateixa localitat o centre, per més d'una 
especialitat, o sel·leccionant itinerant/compartida, cal DUPLICAR 
tantes voltes com opcions diferents vullguem marcar. 



1r PAS: Emplenar la sol·licitud (9)
A mesura que anem progressant en la confecció del Llistat de 
preferències, per tal d'evitar pèrdues d'informació, és interessant 
anar clickant en la icona de Guardar, del menú de l'esquerra. 



1r PAS: Emplenar la sol·licitud (10)
Una volta completades totes les nostres peticions, farem click en 
GUARDAR I CONTINUAR. 



1r PAS: Emplenar la sol·licitud (11)
Si hem comés 
alguna errada (tria 
de localitat/centre 
on no hi ha 
l'especialitat 
marcada, duplicació 
exacta de localitat/
centre, etc.) el 
programa ens 
avisarà abans de 
continuar per tal 
que subsanem 
l’errada. 
Després, cal tornar 
a clickar en Guardar 
i continuar 



2n PAS: Confirmar i presentar la 
sol·licitud (1)Després de completar 

la sol·licitud, heu de 
PRESENTAR-LA, per 
fer-la efectiva, però 
recomanem que la 
comproveu abans. 
Per revisar-la, es pot 
descarregar un 
esborrany en PDF. 

Heu de revisar aquest 
esborrany amb 
molta atenció per si 
cal corregir 
possibles errades, 
omissions o alterar 
el seu ordre. 



2n PAS: Confirmar i presentar la 
sol·licitud (2)

Ací teniu exemples 
d'esborranys. 



2n PAS: Confirmar i presentar la 
sol·licitud (3)

Si voleu 
canviar 
coses al 
vostre 
esborrany, 
clicareu en 
Modificar la 
sol·licitud i 
tornareu a la 
pàgina de 
llistat de 
preferències. 



2n PAS: Confirmar i presentar la 
sol·licitud (4)

Si hi esteu d'acord, 
feu click en 
Presentar per 
confirmar les 
vostres peticions i 
acabar el procés 
correctament.  

Una volta 
confirmada, la 
vostra sol·licitud ja 
no es podrà 
modificar, peró si 
que podreu fer-ne 
una altra, que 
anul·larà 
l'anterior.



3r PAS: Obtenció del justificant (1)

Una volta presentada correctament, cal 
descarregar-se una còpia en pdf i guardar-la a 
l'ordinador o imprimir-la. Ens serà molt útil per a 
possibles reclamacions.  



3r PAS: Obtenció del justificant (2)

Ací teniu 
exemples de 
justificants de 
presentació de 
sol·licituds. 
Com s'observa a 
simple vista, no 
està la marca 
d'aigua que sí 
que ens 
apareixia a 
l'esborrany. 



3r PAS: Obtenció del justificant (3)

En acabar el 
procés, heu 
d'eixir fent click 
en 
Desconnectar 
aplicació, i no 
mai del botó de 
tancar del 
nostre 
navegador 
d'internet. 



Reanudar el treball d'una sol·licitud

Si necessiteu un descans 
després d’haver treballat 
en una instància, heu de 
guardar i tancar 
l’aplicació fent click a 
Desconnectar aplicació. 

Quan torneu a accedir al 
programa, s’obrirà una 
pantalla amb informació 
de les sol·licituds 
presentades, anulades o 
'en fase de confirmació', i 
podreu continuar 
treballant-hi.



Presentació de més d'una sol·licitud
Si heu canviat de 
criteris, podeu 
presentar una nova 
sol·licitud, que anul·larà 
la presentada 
Anteriorment. 

Podeu omplir totes les 
que vullgueu, però 
sempre dins del termini 
de 
presentació establert. 

La nova sol·licitud es 
pot fer a partir d’una 
sol·licitud presentada o 
començar 
una de nou.



CODIS LLOCS DE TREBALL 

Accés als codis Cos de Secundària i altres Cossos 
docents: 

  
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/162910307/

con_sec_anx7.pdf/cb8a227f-7ccb-4693-97ec-c1e0fbe9ff50 



LLOCS DE PROVISIÓ VOLUNTÀRIA 

Aquests llocs són les vacants o resultes (tant del Cos 
de Mestres com de Secundària) de carácter 
itinerant, així com els centres de reeducació, 
centres de esducació especial, centres de formació 
de persones adultes (FPA), centres penitenciaris i 
de centres CAES, així com les places d’àmbit i de 
cultura clàssica en secundària. 

Els hem de consignar per codi de centre per a que 
ens siguen adjudicats. Per codi de localitat on 
están ubicats NO serán adjudicats.



PLACES QUE ES PODEN SOL·LICITAR 

Les vacants de catàleg que no estiguen ocupades 
amb caràcter definitiu per professorat FC (fins 
31/12/20 com a mínim) i les places que queden 
lliures per “resulta”, es a dir, per canvi de destinació 
definitiva de professorat FC. 

Implica que hem de sol·licitar tots els llocs que 
estiguem interessats/des, independenment de si hi 
apareix una vacant al llistat o no. 



PLACES PROFESSORAT D’ALTRES 
COSSOS DOCENTS (1) 

Poden optar a llocs del cos i especialitat per la qual va aprovar 
l’oposició, noves especialitats adquirides per oposició a partir 
del 1994 i qui tinga requisits per poder sol·licitar llocs: 

Cultura Clàssica: professorat de Llatí o de Grec, però qui n’obtinga 
alguna tindrà l’obligació d’impartir tant Llatí com Grec. 
Les places d’àmbit, per impartir Àmbit Sociolingüístic 
(especialitats d’origen: Filosofia, Geografia i Història, Grec, Llatí, 
Castellà, Valencià, Francés, Anglés, Alemany, Italià), o Àmbit 
Científic (Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, 
Tecnologia, Informàtica) als dos primers cursos d’ESO, o al PR4 
o a Formació Professional Bàsica. 



PLACES PROFESSORAT D’ALTRES 
COSSOS DOCENTS (2) 

Places FPA: 
• FPA: Científic/Tecnològic. Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, 

Tecnologia, Anàlisi i Química industrial. 
• FPA: Ciències socials. Filosofia, Geografia i Història, Orientació educativa, FOL, 

Intervenció sociocomunitària, Economia. 
• FPA: Comunicació (Anglés). Anglés. 
• FPA: Comunicació (Valencià). Valencià. 
• FPA: Comunicació (Valencià/Anglés). Anglés, Valencià, Castellà, i Processos i Mitjans 

de Comunicació, acreditant els requisits acadèmics corresponents tant de valencià 
com d’anglés (valencià: ser de l’especialitat, o Diploma de Mestre de Valencià, o 
Llicenciatura de Filologia Catalana; Anglés: ser de l’especialitat, o 3 anys com a 
mínim de Filologia Anglesa, o Traducció i Interpretació, o el Certificat de Nivell 
Avançat de l’EOI). 

• FPA: Comunicació (Francés). Francés. 



CONSIDERACIONS PER AL PROFESSORAT 
QUE CONCURSA PER DRET PREFERENT 

(1) 

DRET PREFERENT A CENTRE 
Quan empleneu la sol·licitud en la columna de Codi especialitat s’obrirà un 

desplegable amb les especialitats.  
• DPC: està ja enregistrat a la a la sol·licitud telemàtica entregada en la 

primera fase i, per tant, si volem únicament el centre on tenim el dret 
preferent, no cal fer cap petició telemàtica de centre.  

• Si, a banda del centre on tenim dret preferent, volem incloure altres 
peticions hem d’afegir els centres i/o localitats que ens interessen. 



CONSIDERACIONS PER AL PROFESSORAT 
QUE CONCURSA PER DRET PREFERENT 

(2) 

DRET PREFERENT A LOCALITAT 

• DPL: a banda d’indicar-ho a la sol·licitud de novembre, cal fer peticions 
telemàtiques en gener necessàriament. En aquestes peticions podem posar 
o bé només la localitat (si ens és indiferent a quin centre anar), o bé els 
centres de la localitat ordenats segons les nostres preferències.  

• A la sol·licitud telemàtica de participació, també hem d’indicar totes les 
nostres especialitats ordenades segons les nostres preferències. Si no 
consignem alguna especialitat, l’administració les inclourà d’ofici.  

• A continuació, podem afegir aquelles peticions voluntàries que hi vullguem, 
fora del dret preferent.  



CONSIDERACIONS PER AL PROFESSORAT 
QUE CONCURSA PER DRET PREFERENT 

(3) 

DRET PREFERENT A LOCALITAT I ZONA 

• DPZ: Cal consignar en primer lloc totes les places de la localitat on tenim la 
definitiva, per ordre de preferència. A continuació, heu d’ordenar la resta de 
localitats de la zona i hi podeu afegir altres peticions voluntàries fora del 
dret preferent.  

ATENCIÓ: Si opteu pel dret preferent a localitat o zona, teniu l’obligació de 
concursar per totes les vostres especialitats. Si ometéreu alguns dels centres 
de la localitat i/o zona en què voleu exercir el dret preferent, l’administració 
hi afegirà d’ofici els centres restants, en l’ordre en què figuren en el DOGV. 



CONSIDERACIONS PER AL PROFESSORAT 
EN PRÀCTIQUES COS DE SECUNDÀRIA 

(1) 

• Concurses de forma forçosa per obtindre la primera 
destinació. En aquest concurs només podeu 
obtindre destinació per l’especialitat d’oposició. 

• Has d’emplenar el màxim de peticions possibles (codis 
centres i/o localitats) per a evitar que l’administració 
t’adjudique d’ofici alguna de les places sobrants que 
queden sense triar per la resta del professorat i que 
siguen de provisió voluntària d’adjudicació. 



CONSIDERACIONS PER AL PROFESSORAT 
EN PRÀCTIQUES COS DE SECUNDÀRIA 

(2) 

• Cada petició és la combinació de codi de centre més 
codi d’especialitat o codi de localitat més codi 
d’especialitat. Recorda que si sol·licites per codi de 
localitat demanes en una única petició més centres 
que amb l’opció de codi de centre únic, però els 
centres de la localitat se t’adjudicaran per odre que 
figuren als annexos del DOGV, llevant els centres de 
provisió voluntària que s’han de demanar per codi de 
centre explícitament a les nostres peticions. 



CONSIDERACIONS PER AL PROFESSORAT 
EN PRÀCTIQUES COS DE MESTRES (3) 

• L’adjudicació es realitza segons el teu ordre en el procediment selectiu. 
Consulta quin és el teu ordre d’adjudicació en les oposicions de 
SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS, a la llista de persones aspirants 
seleccionades de cada cos. 

• En cas de no obtindre destinació, si es dóna el cas de no haver suficients 
places de la teua especialitat, quedareu en situació de destinació 
provisional per l’especialitat d’oposició. En aquest cas estaríeu 
convocats/des a les adjudicacions telemàtiques de juliol com a 
professorat provisional i durant el curs escolar 20/21 estarieu com a 
funcionariat provisional a una destinació i tornarieu a concursar de nou 
de forma forçosa fins a obtindre destinació.  

• La destinació definitiva que pugues obtindre d’aquest concurs està 
condicionada a la superació de la fase de pràctiques i al teu 
nomenament com a funcionariat de carrera 



CONSIDERACIONS PER AL PROFESSORAT 
EN PRÀCTIQUES COS DE MESTRES (4) 

• En el cas de no superar la fase de pràctiques disposes d’un curs més per 
a realitzar-les i estaries convocat/da a les adjudicacions telemàtiques de 
juliol com a funcionariat en pràctiques al final del llistat de les persones 
opositores aprovades del nou curs escolar. 

• Hauràs de romandre un mínim de 2 anys en la destinació que obtingues 
a aquest concurs per poder tornar a concursar. 

• En el cas que et donen destinació definitiva aquesta serà en efectes de 
l’1 de setembre de 2020 i és irrenunciable. 



CONSIDERACIONS PER AL PROFESSORAT 
EN PRÀCTIQUES COS DE MESTRES (5) 

• Si estàs interessat en incorporar-te a un centre diferent al qual se t’ha 
adjudicat la destinació definitiva al concurs de trasllats, hauràs de 
consultar la possibilitat de participar en les Comissions de Serveis 21/22. 
STEPV va aconseguir que el professorat en pràctiques amb destinació 
definitiva puga accedir a sol·licitar comissions de serveis. Igualment 
vam aconseguir la comissió de serveis per interés particular.  

• Encara que enguany concurses en “0” punts pots aprofitar per a fer 
mèrits de cara al teu proper concurs de trasllats. 

• Recordeu sol·licitar a partir de l’1 de setembre de 2021 el 
reconeixement de l’any de pràctiques a efectes de triennis i sexennis. 



RECONEIXEMENT TRIENNIS/
SEXENNIS

Superació Fase de Pràctiques 

Nomenament  funcionaris de carrera al BOE 
(gener 21 – març 21) amb efectes administratius de l’1/09/20 

Dret a la reanudació cobrament triennis i sexennis, si és el cas,  a partir de 
setembre de 2020. 

Sol·licitud del reconeixement de l’any de pràctiques a efectes dels triennis/
sexennis dirigida a la DT corresponent. 

STEPV va aconseguir un accord pel qual es pagaran els 
triennis i sexennis del professorat en pràctiques des de l’1 

de gener del 2020.



CALENDARI PREVIST D'ACTUACIONS DEL 
CONCURS DE TRASLLATS 

1. Publicació vacants provisionals: Abans del 2 de Febrer 

2. Publicacions destinacions provisionals: 4 de Març 

3. Termini reclamacions i revisió: 8 al 19 Març Podem tornar a reclamar la 
puntuació de mèrits si no encara no estem d’acord després d’haver reclamat 
la puntuació. 

4. Termini renúncies: 5, 6, 7 i 8 de Març.  

5. Publicació vacants definitives: abans del 12 Abril 

6. Publicació destinacions definitives: 11 Maig 



VISITEU EL NOSTRE WEB PER A CONSULTAR LES NOVETATS DEL 
CONCURS DE TRASLLATS 
www.stepv.intersindical.org 

Si teniu cap qüestió, no dubteu en posar-se en contacte amb les nostres seus, 
permanents sindicals, correu electrònic stepv@intersindical.org, el Fòrum 
de l’Espai de l’Afiliació amb accés al mapa del P.V. on està la relació de 

tots els centres per àrees i subàrees d’acord al programa telèmàtic i seguir 
les novetats en Telegram @STEPVinforma 

L’afiliació té les Seus a disposició per poder realizar les peticions telemàtiques 

GUIA FASE DE CONCURS 19/20 

INFORMACIÓ DE L’OFERTA FORMATIVA DE L’ESFMB 
www.escolasindical.org 


