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Mesa sectorial 24 d’abril regulació de  les llistes de 
professorat col·laborador de l’Institut Obert de Catalunya 
 
A la taula sectorial del dia 24 d'abril s'ha tractat el 

procediment d'accés a les llistes de l'institut obert 

de catalunya com a professor col·laborador.  

 

Des de la UGT hem manifestat el nostre desacord 

en què la plantilla de l'Institut Obert de Catalunya 

ha d'estar formada per plantilla de personal fix, 

(funcionaris de carrera i professorat interí).  

 

A causa de les característiques especials de 

cursos trimestrals, semestrals, augments de ràtios 

i disminucions podríem acceptar una plantilla fixa 

o de mitja jornada.  

 

La creació de la figura del col·laborador és un 

professional que es compromet fer un treball a 

canvi d'una retribució, quedant sense drets a 

costa de ràtios alts, nombre de grups excessius i 

excés d'hores.  

 

No podem entendre el sobresou com una pràctica 

habitual i contínua, quan tenim una borsa 

d'interins plena i amb ganes de treballar. 

El document definitiu pot contenir canvis després 
de les aportacions dels sindicats, però de manera 
resumida el document . 

L'Institut Obert de Catalunya realitza encàrrecs de 
prestació de serveis a col·laboradors docents, 
d'acord amb el model de relació establert per la 
direcció de l'IOC. 

El professorat col·laborador és professorat 
d’altres centres públics, amb dedicació addicional 
a l’Institut Obert de Catalunya, i té dret a percebre 
l'import corresponent a la seva col·laboració 

 

 

 

 

2. Requisits de participació 
 
Podrà prendre part en el concurs de mèrits el 
personal docent que sigui funcionari de carrera en 
actiu amb destinació a Catalunya i pertanyent als 
cossos de catedràtics i professors de secundària, 
als cossos de catedràtics i de professors 
d’escoles oficials d’idiomes o del cos de 
professors tècnics de formació professional, de 
les especialitats dels ensenyaments impartits a 
l’IOC. 

Sol·licituds de participación 

La sol·licitud per participar en el concurs de 
mèrits,  es presentarà del 13 al 27 de maig de 
2014.a través del portal de centres públics del 
Departament d’Ensenyament 
 
En aquest mateix web s’omplirà la declaració de 
mèrits, mitjançant un full d’autobaremació. 
 
La selecció dels aspirants que participin en el 
concurs de mèrits la realitzarà una comissió de 
valoració. 
 
Fases del concurs 
 
El concurs constarà de dues fases orientades a 
valorar els mèrits dels aspirants i la capacitat 
professional en relació als ensenyaments no 
presencials.  
 
La primera fase consisteix en la valoració dels 
mèrits al·legats i la segona fase consistirà en una 
entrevista en què es valorarà les capacitats i 
adequació professional de l’aspirant a les tasques 
pròpies de la docència no presencial. 
 
Entrevista oral presencial. 
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