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Formació per al professorat interí
novell
Activitat
de formació que ha de ser realitzada
El curs es durà a terme entre febrer i març i
per tot el personal docent que, en accedir al
seu primer nomenament com a interí o
substitut per a tot un curs escolar, no tingui
una experiència docent prèvia de dotze
mesos o més en els darrers tres cursos
escolars.

El calendari i les seus on es realitzarà la
formació es podrà consultar a la secció de
formació de l’XTEC.
La durada d’aquesta fase serà de 30 hores, de
les quals 15 hores s’han de fer de forma
presencial i les 15 hores restants es poden
fer de forma no presencial.”.
La Direcció General de Professorat i Personal
de Centres Públics estableix la llista del
professorat interí que ha de seguir el curs
d'iniciació a la tasca docent en centres públics
i la Direcció General d'Educació Infantil i
Primària i la Direcció General d'Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, organitzen
el curs de formació al qual es fa referència en
el decret.
Queden exemptes de la realització de l'activitat
les persones que puguin acreditar amb
documentació de tenir experiència prèvia de
dotze mesos o més en els tres cursos anteriors
a l'actual.

tindrà una durada de 30 hores (15 presencials
i 15 no presencials).
Les sessions presencials es realitzaran
conjuntament primària i secundària. La part no
presencial s’agruparà en tres nivells educatius
(ed. infantil i primària, ed. secundària i cicles
formatius).
Cada professor o professora rebrà informació
relativa a les activitats (codi de l'activitat, lloc,
calendari i horaris) i sobre el procés que haurà
de seguir per fer la inscripció i podrà escollir
el lloc de realització entre tots els cursos
destinats al seu cos, sempre que no es
superi el nombre de places disponibles.

Inscripció
Inscripció del 13 al 24 de gener del 2014.
Més informació

Infantil I primària Materials altres cursos
Guia per al professorat novell

Haurà de presentar una sol·licitud al Servei de
Personal Docent del seu Servei Territorial o a
l'Àrea de Recursos Humans del Consorci
d'Educació de Barcelona.
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