
 

 

 

 

 

Aquest procediment s’adreça al personal docent funcionari dependent del 

Departament, en qualsevol situació administrativa, així com al professorat interí 

que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament, 

amb serveis prestats. 

 

La Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, determina els perfils professionals 

de llocs de treball específics en centres educatius públics i regula el procediment 

d’acreditació dels requisits específics de capacitació professional per ocupar-los. 

En aquest espai es descriu com es realitza el reconeixement, de forma 

automàtica o a sol·licitud de l'interessat, i es poden consultar actualitzades 

les activitats formatives i d'innovació que, entre d'altres requisits, acrediten 

cada perfil. 

Procediment automàtic d’acreditació inicial 

El Departament d'Ensenyament ha d'acreditar al professorat que ja reuneixi els 
requisits especificats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per cadascun 

dels perfils professionals, en funció de la informació que consti a data 15 d’abril 
de 2016 al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap 

sol·licitud de la persona interessada.  

L’acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de 

professorat a excepció de l’acreditació del perfil professional de “Docència de 

dues especialitats a l’ESO”, que s’entendrà acreditat implícitament amb el 

reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos 

d'ensenyament secundari, per ser-ne titular). 

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic podran 

ser consultades pels interessats al portal ATRI a partir del divendres 6 de maig. 

Acreditació a partir de sol·licitud del professorat 

Sol·licitud i documentació 

El professorat que no obtingui l’acreditació en el procediment automàtic podrà 

fer la sol·licitud als registres del Departament, dels Serveis territorials i del 

Consorci. 

Sol·licitud d'acreditació de perfil professional 
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Acreditació de perfils professionals 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=725394&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=725394&language=ca_ES
https://atri.gencat.cat/
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/PersonalDocent/A240.pdf
mailto:fete@catalunya.ugt.org
http://www.ugteducacio.cat/
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Per cada perfil professional cal presentar la documentació,  segons s'indiqui en 

cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016. 

 Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del 

títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets 

d’expedició d’aquest. 

 

 Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre 

corresponent que hi acrediti el total d’hores de formació específica 

degudament reconeguda pel Departament. Totes les fotocòpies que es 

presentin s’hauran d’acompanyar amb les diligències de 

compulsa corresponents. 

 

 Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que 

s’estableix per cadascun dels perfils. No caldrà certificar l’experiència  que 

consta en el registre informàtic de professorat, com l’ocupació de llocs 

docents o l’exercici de càrrecs en centres educatius públics. (Models de 

certificats) 

 

mailto:fete@catalunya.ugt.org
http://www.ugteducacio.cat/
http://www.publicat.cat/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=725394&language=ca_ES
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PCCatalegModels/Certificats%20d'acreditaci%F3%20de%20perfils%20professionals?_template=/EducacioIntranet/IDE_ITEM_PLACEHOLDER
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PCCatalegModels/Certificats%20d'acreditaci%F3%20de%20perfils%20professionals?_template=/EducacioIntranet/IDE_ITEM_PLACEHOLDER
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Termini de presentació i efectes de les acreditacions 

Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils professionals es podran 

presentar, un cop publicada a ATRI l’acreditació inicial prevista, a partir del 

6 de maig de 2016. 

 

 

Per al personal interí que desitgi sol·licitar llocs de treball amb perfil 

professional, a la fase d'elecció del procediment de destinacions provisionals per 

al curs 2016-2017, el termini finalitza el 7 de juny de 2016 i el 30 de juny de 

2016 per als funcionaris de carrera, amb independència de la fase de 

participació, i per al personal interí que només participi en la fase de proposta. 

 

 

 

En qualsevol cas, per poder obtenir destinació provisional per al curs 2016- 

2017, les acreditacions dels perfils han d'estar enregistrades en 

l'expedient personal informàtic abans del 8 de juliol de 2016. 
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Reconeixement de l’acreditació  

 

Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits 

exigits, des dels Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona, 

s’incorporarà, si escau, la informació a l’expedient del professorat i resoldrà la 

sol·licitud de reconeixement de l’acreditació del perfil. Una vegada reconegut el 

perfil, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà 

accesible pels interessats al portal ATRI. 

 

 
En cas que no es reconegui l’acreditació sol·licitada, la resolució 

denegatòria exhaureix la via administrativa i s'ha de notificar a la persona 

sol·licitant.  
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