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Com formalitzar
la instància telemàtica



ACCÉS A LA INSTÀNCIA TELEMÀTICA

Segons el Cos de procedència del docent, des de la pàgina web de
la Conselleria d’Educació Direcció General de Personal
( d ) hi h à é dif l i à i(www.edu.gva.es), hi haurà un accés diferent a la instància
telemàtica.



TERMINIS REALITZACIÓ INSTÀNCIA TELEMÀTICA

(5 dies hàbils)

Per als diferents Cossos Docents de Secundària: 18 19Per als diferents Cossos Docents de Secundària: 18, 19,
20, 21 i 25 de gener de 2009. No està operativa els dies 22, 23 i
24 de gener.g

Per al Cos de Mestres: Del 26, 27, 28, 29 de gener i 1 de
febrer de 2009 No està operativa els dies 30 i 31 de generfebrer de 2009. No està operativa els dies 30 i 31 de gener.

è à à à éNOTA: L’horari en què està activa la instància telemàtica aquests dies és des
de les 00.00h. fins a les 24.00h.



ACCÉS AL PROGRAMA PER PRIMERA 
VEGADAVEGADA

Si disposeu d’un certificat 
digital i/o DNI digital accedireu digital i/o DNI digital accedireu 
per la columna de la dreta. En 
cas contrari accedireu per la 
columna de l’esquerra. 

Al accedir per 
Usuari/Contrasenya per primera 

d  h  d’ t ti  l  vegada haureu d’autenticar les 
vostres dades. Aquest pas 
únicament ho fareu la primera p
vegada



QUIN ÉS EL VOSTRE USUARI I CONTRASENYA?

L’usuari és el vostre DNI (incloent la lletra en majúscules sense espai).

La nostra contrasenya és la que vau ficar en la instància de presentació al CGT 
l(mireu la pàgina 2).



PROCÉS AUTENTICACIÓ USUARI I 
CONTRASENYACONTRASENYA

Per a augmentar la seguretat i que 
ningú puga accedir a la vostra g p g
instància, se us demanarà canviar 
la vostra contrasenya (consignada a 
la instància entregada per escrit) i la instància entregada per escrit) i 
en cas d’oblidar-la poder 
recuperar-la amb la formulació 
d’una pregunta i una resposta que d una pregunta i una resposta que 
únicament vosaltres coneixereu.

A partir d’aquest moment cada 
vegada que accedireu al programa, 
l’usuari serà el vostre DNI (amb 
lletra) i la contrasenya serà la que 
ara acabeu de dir. 



EXPLICACIÓ DEL EXPLICACIÓ DEL 
PROCÉS DE 
FORMALITZACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DE LA 
INSTÀNCIA:

1 E l l  l li it d1 – Emplenar la sol·licitud

2 – Confirmar i presentar 
la sol·licitud

3 – Obtenció del 
justificant



1 - Emplenar la sol·licitud

Creareu un llistat amb les vostres 
preferències, bé per mitjà del 
selector de centres o bé escrivint selector de centres o bé escrivint 
directament el codi. Els codis 
apareixen en la publicació feta al 
DOCVDOCV.

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

Podreu guardar les sol·licituds les 
vegades que vulgueu al llarg de 
moltes sessions de tria. Cal tindre la 
precaució, cada sessió, de guardar-
ho cada pocs minuts.



2 - Confirmar i presentar la 
sol·licitud

Després de completar la sol·licitud. 
Haureu de confirmar-la. Per revisar-
la es podrà descarregar un esborrany 
en PDF.

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

Una vegada confirmada, ja no es Una vegada confirmada, ja no es 
podrà modificar. D'altra banda, se'n 
podrà omplir una altra que anul·larà 
l'anterior.l anterior.



EXEMPLES D’ESBORRANYS



3 - Obtenció del justificant

Després de confirmar la sol·licitud, 
aquesta quedarà enregistrada.

Per tindre'n una còpia de seguretat, 
la descarregareu en PDF i podreu 
guardar una còpia a l’ordinador i g p
poder-la gastar per a futures 
reclamacions.



EXEMPLES JUSTIFICANTS



PRESENTACIÓ DE MÉS D’UNA 
SOL·LICITUD

Si en la sol·licitud enregistrada 
observeu errades o heu canviat de 
criteris, podeu presentar una altra 
que anul·la la presentada 
anteriorment.

Se'n podran omplir totes les que es 
vulguen  però dins del termini de vulguen, però dins del termini de 
presentació establert. 

Aquestes podran ser a partir d’una Aquestes podran ser a partir d una 
sol·licitud presentada o començar 
una de nou.



REANUDACIÓ DE LA 
SOL·LICITUD

Després d’haver treballat en una 
instància, guardar i tancar
l’aplicació, podreu continuar 
treballant amb la mateixa
sol·licitud.

Quan torneu a accedir al programa 
s’obrirà una pantalla ambs’obrirà una pantalla amb
informació de les sol·licituds
presentades, anulades o en marxa.



MENUS PROGRAMA

A la capçalera  apareix el Cos al 
qual pertanyeu, seguit del vostre 
nom i el lloc on heu de clicar per nom i el lloc on heu de clicar per 
desconnectar l’aplicació. Abans 
sempre heu de guardar el que heu 
fetfet.

Hi ha dos formes de guardar 

1. Clicant a la icona de Guardar 

2. Clicant al menú Guardar i continuar



FORMULARI D'ENTRADA

Comproveu que apareixen
correctament:

Les vostres dades personals: Nom i NIF

Les especialitats a les que esteu
habilitats per part de la Conselleria
d’Educació (per oposició, o segons siga 
el cas, pel títol presentat a la 
Conselleria d’Educació en el termini
establert)

NOTA: En el cas de faltar alguna especialitatNOTA: En el cas de faltar alguna especialitat
heu de ficar-vos en contacte amb la Conselleria
d’Educació per a subsanar el problema en la
major brevetat possible. Un motiu pot ser laj p p
denegació de l’habilitació demanada.



LLISTAT DE PREFERÈNCIES

Teniu una sèrie d’icones per a realitzar el vostre llistat de preferènciesTeniu una sèrie d icones per a realitzar el vostre llistat de preferències
(centres i/o localitats). Màxim 300 peticions.



Icona Seleccionar centres

óEn obrir aquesta opció, trobareu 
els tres àmbits provincials, amb les 
seues respectives localitats i els 
centres corresponents a cadascuna.

Al costat de cada centre tenim 
l’opció observacions on podreu l’opció observacions on podreu 
anar a la fitxa de Guia de Centres 
de la Conselleria d’Educació. 

Al costat de cada localitat i/o 
centre hi ha l’opció seleccionar. Al 
clicar damunt s’afegirà la nostra clicar damunt s afegirà la nostra 
elecció a la columna de la dreta.

Quan heu seleccionat el que voleu, 
cliqueu a Afegir llistat.



Tamé podreu gastar 
l’opció de cercador de 
centres per facilitar la 
vostra recerca de les 
preferències. p



A mesura que aneu seleccionant 
opcions amb el selector de centres  opcions amb el selector de centres, 
aquestes aniran ordenant-se en el 
llistat de preferències. Figurarà 
l’ordre d’opció  el codi genèric del l ordre d opció, el codi genèric del 
centre i/o localitat, el nom del 
mateix, el codi d’especialitat. I amés 
a més  als mestres els apareixerà la a més, als mestres els apareixerà la 
casella amb l'opció voluntària 
d'itinerància o de plaça compartida.

També continua visible la columna 
de icones per a fer-los servir en la 
manipulació de les preferències del manipulació de les preferències del 
llistat alterant el seu ordre, 
eliminant, intercalant o duplicant 
per introduir una altra especialitat per introduir una altra especialitat 
diferent.



A banda de fer servir el menú 
d’icones, podeu utilitzar el cursor i 
el teclat en general per alterar la 
llista que hem confeccionat.q

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 se bé en el resultat que aneu 
obtenint amb el vostre treball 
d'acumulació d'opcions.

Pot ser de gran ajuda disposar d'un 
llistat d'opcions elaborat prèviament 
amb la informació del DOCV. amb la informació del DOCV. 



TRIA ESPECIALITATS DE LES 
PREFERÈNCIES EN PRIMÀRIA

En la columna de Codi especialitat
s’obrirà un desplegable segons les 
vostres especialitats reconegudes. 
Triareu la que volem.

La petició en la que treballeu
s’activa de color grocs’activa de color groc.



PARTICULARITATS PETICIÓ 
PREFERÈNCIES MESTRES

ITINERÀNCIES/COMPARTIDES

L’última columna és per a sol·licitar llocs
de treball Itinerants/compartits.

Per a sol·licitar aquests llocs de treball
realitzareu una petició de centre i/o 
localitat amb l’especialitat determinada i localitat amb l’especialitat determinada i 
marcareu el quadrat de la itinerància.

CONCURS PER DRET PREFERENTCONCURS PER DRET PREFERENT

Si com a suprimits/des feu opció a 
concursar per dret preferent, al concursar per dret preferent, al 
desplegable de les opcions de les 
especialitats apareixeran les sigles DP. 
Triareu aquesta opció per a consignar les Triareu aquesta opció per a consignar les 
preferències que voleu com a dret
preferent.



TRIA ESPECIALITATS DE LES 
PREFERÈNCIES EN SECUNDÀRIA

En la columna de Codi especialitat
s’obrirà un desplegable segons les 
vostres especialitats reconegudes. 
Triareu la que volem.

La petició en la que treballeu
s’activa de color grocs’activa de color groc.



PETICIONS INCORRECTES

El programa detecta les errades que heu pogut cometre. 
Al clicar en Guardar i continuar apareix un missatge
avisant-vos de les errades que heu comés i has de 
rectificar (indicant en quina línia es troben). 

Exemple d’errada al fer la 

Exemple d’errada al repetir una preferència

Exemple d errada al fer la 
preferència d’un centre 
amb una especialitat que 
no té p p p

(centre i/o localitat)  amb la mateixa
especialitat.

no té.



PETICIONS INCORRECTES

El selector de centres està organitzat de g
major a menor capacitat, de forma que 
pugueu arribar a localitzar els diferents
centres que té una localitat d’una provínciaq p
concreta.

Al realitzar les vostres preferències
seguireu l’ordre invers. Primer triareu una 
opció concreta (centre) per a més endavant
fer opcions més amples (localitat). 

Si després de triar una localitat, 
seleccioneu un centre de la mateixa, us ho
indicarà com a errada perquè aquestaindicarà com a errada perquè aquesta
opció ja la teniu demanada en l’opció de la 
localitat a la que pertany.



Últi  ll  à tiÚltims consells pràctics:
Elaboreu un llistat previ basat en la informació continguda en els annexos de la 

òconvocatòria del procediment publicat al DOCV el 13/11/09.

Establiu uns criteris de selecció, ordenació i priorització de preferències basats 
en condicionaments reals, preferències personals i possibilitats lògiques.

Estudieu amb atenció la mecànica del programa telemàtic.

Planifiqueu les sessions de treball que necessitareu per omplir la instància 
telemàtica. No us precipiteu mai, no tingueu pressa, mediteu a cada pas, 
consulteu amb els companys, assessoreu-vos bé.

Estigueu pendents de la publicació de les resolucions provisionals i dels terminis 
de reclamacions, i de la publicació de les vacants.

Davant qualsevol dubte tindràs tota la informació i l'assessorament a:Davant qualsevol dubte tindràs tota la informació i l assessorament a:

http://www.intersindical.org/stepv/ 


