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COMISSIÓ SERVEIS CURS 2010-2011 

 
PRIMÀRIA 

 
1. Per als docents de la Comunitat Valenciana: 
 
   A presentar del 19 al 26 de Maig 
 

- Petició telemática, màxim 300 peticions. 
- Documentació acreditativa  de les causes que s’al.leguen .Tota aquesta documentació juntament amb 

el justificant de la sol.licitud telemática s’ha d’entregar amb un sobre tancat, indicant dades personals i 
cos al que es pertany. 

- La documentació es dirigirà a la Direcció Territorial d’Educació de la província en que preste serveis el 
docent. 

 
2. Per als docents que venen de fora  de la Comunitat: 
 
2.2.- A presentar del 26 al 30 d’Abril 
 

- Omplir instancia específica, que és un anunci de participació, més la certificació de l’administració d’on 
venen, ons consten tots les dades que posa a la convocatoria.(també titulació valencià) 

- Ho han d’enviar a  la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, a Direcció General de 
Personal, (Av.Campanar, 32- 46015 Valencia). 

- Una vegada presentat l’anunci de participació s’ha d’enviar un fax o correu electronic per avisar que 
s’ha presentat l’anunci(el fax o adeça electrónica està en el model d’anunci, en l’instància). 

- El personal que no hagi pogut acreditar la possessió de destí definitiu en el moment de l’anunci de la 
seva sol.licitud, ho haurà d’acreditar abans del 15 de juny, presentant el certificat corresponent expedit 
per la seva administració junt amb una copia del justificant de sol.licitud que va obtindre per vía 
telemática. 

 
2.3.- A presentar del 19 al 26 de Maig 
 

- Petició telemática, màxim 300 peticions. 
- Documentació acreditativa  de les causes que s’al.leguen .Tota aquesta documentació juntament amb 

el justificant de la sol.licitud telemática s’ha d’entregar amb un sobre tancat, indicant dades personals i 
cos al que es pertany. 

- La documentació es dirigirà a qualsevol de les tres direccions  territorials de l’administració educativa 
valenciana . 
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COMISSIÓ SERVEIS CURS 2010-2011 

 
SECUNDÀRIA 

 
1. Per als docents de la Comunitat Valenciana 

 
 A presentar del 11 al 18 de Maig 
 

- Petició telemática, màxim 300 peticions. 
- Documentació acreditativa  de les causes que s’al.leguen .Tota aquesta documentació juntament amb 

el justificant de la sol.licitud telemática s’ha d’entregar amb un sobre tancat, indicant dades personals i 
cos al que es pertany. 

- La documentació es dirigirà a la Direcció Territorial d’Educació de la província en que preste serveis el 
docent. 

 
 

2. Per als docents que venen de fora  de la Comunitat: 
 

2.2.- A presentar del 26 al 30 d’Abril 
 

- Omplir instancia específica, que és un anunci de participació, més la certificació de l’administració d’on 
venen, ons consten tots les dades que posa a la convocatoria. 

- Ho han d’enviar a  la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, a Direcció General de 
Personal, (Av.Campanar, 32- 46015 Valencia). 

- Una vegada presentat l’anunci de participació s’ha d’enviar un fax o correu electronic per avisar que 
s’ha presentat l’anunci(el fax o adeça electrónica està en el model d’anunci, en l’instància). 

- El personal que no hagi pogut acreditar la possessió de destí definitiu en el moment de l’anunci de la 
seva sol.licitud, ho haurà d’acreditar abans del 15 de juny, presentant el certificat corresponent expedit 
per la seva administració junt amb una copia del justificant de sol.licitud que va obtindre per vía 
telemática. 

 
2.3.- A presentar del 11 al 18 de Maig 

 
- Petició telemática, màxim 300 peticions. 
- Documentació acreditativa  de les causes que s’al.leguen .Tota aquesta documentació juntament amb 

el justificant de la sol.licitud telemática s’ha d’entregar amb un sobre tancat, indicant dades personals i 
cos al que es pertany. 

- La documentació es dirigirà a qualsevol de les tres direccions  territorials de l’administració educativa 
valenciana . 

 
 

C/ Juan Bautista Vives, 9 ·  46018 VALÈNCIA ·   usocv.educacion@uso-cv.org ·   Tel: 963134589 ·   Fax: 963706607
C/ General Pintos, 16 ·  03010 ALACANT ·   educacionali@uso-cv.org ·   Tel: 965255777 ·   Fax: 965247740
Avgda. Burriana, 13 baix ·  12005 CASTELLÓ ·   educacioncs@uso-cv.org ·   Tel: 964246416 ·   Fax: 964246193
 


