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COM DESTRIAR LA INFORMACIÓ QUE HI HA A LES LLISTES DE VACANTS 
D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA?

Les llistes de vacants estan estructurades de la següent forma:

ESPECIALITAT
Indica l’especialitat de la vacant.

Recordeu que hi ha professorat que pot triar més d’una especialitat. La llista de participants indica 
l’especialitat o especialitats que podem triar.

NUM. 
Indica el 
número 

de la 
vacant.

LOCALITAT 
Indica la 

localitat on està 
el centre

CENTRE 
Indica el 

Centre on 
està la 
vacant

CODI
Indica el 
codi del 
centre

REQ.
Modalitat 

Lingüística.
Mireu 

comentaris*

T.P.
Temps 
Parcial
Mireu 

comentaris**

OBSERVACIONS
Mireu ampliació i 

comentaris***

Les vacants d’EpC, segueixen aquesta mateixa estructura, però porten molta informació en 
l’apartat d’observacions

EXEMPLE 1:
La primera vacant que ix a les llistes és :

NUM. 
4880

LOCALITAT 
ALACANT

CENTRE 
IES EL 

PLA

CODI
03015543

REQ.
Modalitat 

Lingüística.

T.P.
Temps 
Parcial

OBSERVACIONS
INSTITUT EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA JAIME II 

(ALACANT) - 4,0, INSTITUT 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
GRAN VIA (ALACANT) - 4,0

Com s’interpreta?
Primer cal anar a l’apartat d’observacions, que en indica que la vacant està repartida entre 
tres centres:
1.- IES EL PLA
2.- INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JAIME II (ALACANT) - 4,0,
3.-  INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GRAN VIA (ALACANT) - 4,0

El números que apareixen en els centres de l’apartat d’observacions indiquen les hores que farem 
en aquests centres, en aquest cas 4 hores al Jaime II i 4 hores al Gran Via. Per tant, la resta 
d’hores fins a 18, les farem a l’IES el PLA que és el que té assignada la vacant.

En aquest cas és provable que la vacant real siga
1.- IES EL PLA – 10 hores
2.- INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JAIME II (ALACANT) - 4,0,
3.-  INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GRAN VIA (ALACANT) - 4,0

Nota: Hi haurà vacants que tot i ser completes no arribaran a 18 hores perquè tindran assignades 
hores de desplaçament.
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EXEMPLE 2:
La primera vacant que ix a les llistes que té activada la columna de temps parcial és:

NUM. 
4907

LOCALITAT 
NOVELDA

CENTRE 
IES LA 
MOLA

CODI
03006761

REQ.
Modalitat 

Lingüística.

T.P.
Temps 
Parcial

9h

OBSERVACIONS
INSTITUT EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA EL VINALOPÓ 
(NOVELDA) - 3,0

Com s’interpreta?

La interpretació és igual que al model anterior, només que la vacant no és completa, és de 
temps parcial.

En aquest cas és provable que la vacant real siga
1.- IES LA MOLA - 6 hores
2.- IES EL VINALOPÓ – 3 HORES

Consideracions Finals:

1.- Les vacants itinerants dins de la mateixa localitat són obligatòries.
2.- Les vacants itinerants en localitats diferents són voluntàries i han de tenir assignades hores de 
desplaçament.
3.- Les vacants de temps parcials són voluntàries.
4.- Tot el professorat (provisionals, opositors 2009 i interins/-nes) de Filosofia i Geografia i Història 
podrà agafar les vacants d’EpC.
5.-  L’adjudicació  és  farà  conjunta  de  les  dues  especialitats  creuant  el  professorat  segons  el 
col·lectiu a què pertanga.
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