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Actualització i modificació de les dades dels aspirants que
integren la borsa de treball de personal interí docent per
al curs 2015-2016.
Els termini d’actualització i modificació de dades és el següent:
Del 26 d’octubre al 2 de novembre de 2015
Procediment de modificació i de
consulta de les dades que consten a
la borsa de treball del personal
interí/substitut docent.
Des del dia 16 de setembre 2015,
ambdós
inclosos,
el
personal
interí/substitut que forma part de la
borsa de treball docent, mitjançant
l’aplicació que tindrà a la seva disposició
en la pàgina d’internet del Departament
d’Ensenyament:
http://www.gencat.cat/ensenyament

podrà consultar i modificar algunes dades
personals registrades a la borsa de
treball, així com les dades referents a les
especialitats, els àmbits territorials
corresponents als serveis territorials del
Departament d’Ensenyament per treballar a jornada sencera i a les
diferents jornades reduïdes, així com la disponibilitat per treballar en
centres d’educació infantil i primària per al professorat interí que tingui
especialitats de secundària. També podran demanar prestar serveis en llocs
de treball específics ( llocs amb perfil lingüístic i llocs d’atenció a la
diversitat) i actualitzar les peticions dels llocs de treball i centres amb
característiques especials. En acabar aquest termini, totes les dades de la
borsa, a excepció de les personals, no podran ser modificades fins que s’obri
un nou termini de modificació.

Al llarg del curs 2015-2016 s’obriran nous terminis per modificar les dades
que consten a la borsa de treball de personal docent, el dia 16 de setembre,
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la darrera setmana del mes d’octubre, la darrera setmana de gener i de
març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.
El personal interí/substitut podrà ampliar o reduir les especialitats
reconegudes a la borsa de treball.
Quant a les peticions dels àmbits territorials, tot el personal interí/substitut les
podrà actualitzar, tenint en compte que s’hauran de sol·licitar almenys dues
àrees territorials, en el cas d’optar a fer substitucions a les comarques de
Barcelona (inclosa l’àrea territorial demanada com a preferent), els dos
serveis territorials a Tarragona i a les Terres de l’Ebre, en el cas d’optar a
les comarques de Tarragona, i un únic servei territorial, en cas d’escollir les
comarques de Girona o Lleida.
Una vegada escollida l’àrea territorial preferent, es podran demanar per ordre
de preferència municipis (en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona
districtes), comarques o l’àrea territorial, sense que sigui necessari
completar tot el territori.
Finalment, s’haurà de sol·licitar el segon servei territorial o el Consorci
d’Educació de Barcelona, si s’escau, i es podrà manifestar la disponibilitat per
treballar en altres comarques o en altres àrees territorials diferents de l’àrea
territorial demanada com a preferent.
Si no ho fa així, els serveis territorials podran,
per necessitats de provisió, modificar l’àmbit
territorial preferent d’una persona candidata
disponible per tal d’oferir-li una substitució o
vacant no coberta, amb les limitacions
següents: les persones que hagin sol·licitat com
a servei territorial preferent un servei
corresponent a les comarques de Barcelona
podran ser adscrites a un altre servei territorial
de les comarques de Barcelona, malgrat el fet
que no l’hagi demanat; les persones candidates
dels serveis territorials a Tarragona o a les
Terres de l’Ebre podran ser adscrites, d’ofici, a
qualsevol d’aquests dos serveis territorials. Les
que hagin sol·licitat com a preferents els serveis
territorials a Girona o Lleida no seran adscrites d’ofici a cap altre servei
territorial diferent si no l’han demanat explícitament.
Només podrà sol·licitar que es tingui en compte la disponibilitat per
treballar en centres d’educació infantil i primària el professorat interí o
substitut que està inscrit en la borsa de treball docent i té reconegudes una
o més de les especialitats de secundària següents: anglès, francès,
alemany, filosofia, geografia i història, cultura clàssica, llengua catalana i
literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química,
matemàtiques, orientació educativa, música, educació física i dibuix.
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També Es podran sol·licitar els llocs de treball específics i actualitzar les
peticions dels llocs de treball específics i dels llocs o centres amb
característiques especials, que a continuació es detallen:
 Lloc específic amb perfil lingüístic
 Lloc específic d’atenció a la diversitat
 Aula d’acollida.
 Audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes.
 Aula hospitalària.
 Atenció domiciliària.
 Llocs que comporten itinerància en zones escolars i agrupaments rurals.
 Centres de recursos per a deficients auditius.
 Centres de recursos per a deficients visuals.
 Equips d’assessorament psicopedagògic.
 Centres penitenciaris del Departament de Justícia.
 Centres de protecció de menors.
 Centres i aules de formació de persones adultes.
Les persones que sol·licitin ser destinades a llocs de treball específics
hauran de reunir els requisits establerts
Les persones que sol·licitin ser destinades a centres i aules de formació de
persones adultes hauran de tenir els següents requisits
A més de la titulació de mestre, les persones candidates a cobrir llocs de
treball vacants en règim d’interinitat o substitucions d’educació de persones
adultes hauran d’acreditar, de manera preferent, algun dels requisits
següents:
 Experiència docent mínima d’un curs en un centre o aula d’educació de
persones adultes.
 Haver realitzat el pràcticum en un centre o aula d’educació de persones
adultes dependent del Departament.
 Postgrau de formació d’adults.
 Postgrau en formació de professors de català per a adults.
 Diplomatura d’educació social.
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Esgotada la llista dels mestres que compleixin algun d’aquests requisits, es
nomenaran altres mestres que hagin sol·licitat impartir aquests
ensenyaments.
Cos de professors d’ensenyament secundari:
A més de les titulacions específiques per a cada àmbit en què s’organitza el
currículum de secundària per a persones adultes, les persones candidates a
cobrir llocs de treball vacants en règim de interinitat o substitucions
d’educació de persones adultes hauran d’acreditar, de manera preferent,
algun dels requisits següents:


Experiència docent mínima d’un curs en un centre o aula d’educació de
persones adultes.



Haver realitzat les pràctiques del CAP/CQP en un centre o aula
d’educació de persones adultes dependent del Departament.



Postgrau de formació d’adults.



Postgrau en formació de professors de català per a adults.



Diplomatura d’educació social.



Experiència, almenys, d’un curs en una escola oficial d’idiomes.

Esgotada la llista del professorat que compleixi algun d’aquests requisits,
es nomenaran altres professors que hagin sol·licitat impartir aquests
ensenyaments de secundària.
Per a cada àmbit en què s’organitza el
currículum de
secundària
per
a
persones
adultes,
les
persones
candidates a cobrir llocs de treball
vacants en règim d’interinitat o
substitucions d’educació de persones
adultes
hauran
d’acreditar
les
titulacions idònies corresponents.
El professorat destinat a centres de
formació de persones adultes haurà
d’impartir tots els mòduls de cada una
de les àrees que componen l’àmbit
corresponent al lloc de treball assignat.
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Professorat interí acollit a les garanties de continuïtat.
El personal interí i substitut que tingui complert més de 55 anys a 31 d’agost
de 2015, hagi prestat 4 anys o més de serveis a 31 d’agost de 2015 i a
31 d’agost de 2015 no tingui nomenament per al curs 2015-2016 podrà
demanar durant el mes de setembre, com a màxim, el dia abans de cada
acte de nomenament, els canvis d’àmbit territorial que vulgui, amb la finalitat
d’obtenir un nomenament.
Per poder acollir-se a aquesta mesura hauran d’haver participat a l’adjudicació
de destinacions provisionals a llocs de treball vacants en règim d’interinitat
que es resoldrà al mes de juliol de 2015 sol·licitant destinació en un mínim de
20 comarques.
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