ENSENYAMENT PÚBLIC

Acreditació de perfils professionals
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.
Aquest procediment s’adreça al personal docent
funcionari dependent del Departament, en qualsevol
situació administrativa, així com al que forma part de la
borsa de treball de personal interí docent del
Departament.

- Requisit de titulació: Sol·licitud d'acreditació
- Requisits de formació: Sol·licitud d'acreditació
- Experiència docent: certificació de la direcció del
centre. No cal certificar aquella que consta en el
registre informàtic de professorat, com l'ocupació de
llocs docents o l'exercici de càrrecs en centres
educatius públics. (Sol·licitud d'acreditació i Models
de certificats: ruta d’accés amb usuari i password
Intranet d'Ensenyament » Portal de centre » Catàleg de
models).
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associades als perfils professionals:

PROCÉS D’ACREDITACIÓ

Important modificació respecte al curs anterior:

Procediment automàtic inicial:
L'acreditació del professorat que ja reuneixi els requisits
especificats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016,
en funció de la informació que consti al registre
informàtic de professorat i per cadascun dels perfils
professionals, constarà anotada al registre informàtic
de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud
de la persona interessada.
Consulta al portal ATRI: Expedient i formació >
Expedient > Consulta de dades > Altres dades del meu
expedient, i a l'última pantalla Consulta d'atributs per a
llocs específics.
Acreditació mitjançant sol·licitud:
Si no s'obté l'acreditació en el procediment automàtic,
cal presentar la sol·licitud i la documentació segons
s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució
ENS/1128/2016, als registres del Departament, dels
Serveis territorials i del Consorci d'Educació de
Barcelona.

Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils
professionals es podran presentar en qualsevol
moment del curs.
Aquelles presentades fins al 31 de maig, tenen
efectes en el procediment d'adjudicació de
destinacions provisionals que es convoca cada
curs. Les presentades a partir d’aquesta data poden
acreditar el perfil professional, però no tindran
efectes fins a la següent convocatòria.
RECONEIXEMENT DE L’ACREDITACIÓ
Si es reuneixen els requisits exigits i si escau,
s'incorporarà la informació a l'expedient del
professorat i quedarà resolta la sol·licitud de
reconeixement de l'acreditació del perfil.
L'acreditació constarà al registre informàtic de
professorat i serà accessible pels interessats al portal
ATRI.
Si no es reconeix 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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