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COBRAMENT  DE  L’ESTIU  PEL  PROFESSORAT  SUBSTITUT   

 Les persones que formen part de la borsa 

de treball de personal docent, que no 

tinguin nomenament durant els mesos 

de juliol i agost i que hagin prestat sis o 

més mesos de servei com a substitut fins 

al 30 de juny de 2017 en centres docents 

públics i serveis educatius dependents del 

Departament d’Ensenyament, rebran un 

nomenament  corresponent al mes de 

juliol, sempre que hagin treballat durant 

els mesos d’abril, maig o juny de 2017. 

 
No tindran nomenament durant el mes 

de juliol les persones que estiguin en 

situació de maternitat, paternitat , adopció 

o acolliment ni les que estiguin percebent el 

subsidi directe de la incapacitat 

transitòria per l’Institut Nacional de la 

Seguretat Social, ja sigui per haver superat 

els 12 mesos de malaltia o per haver 

finalitzat el darrer nomenament en 

situació de baixa per incapacitat 

temporal i seguir cobrant de l’Institut 

Nacional de la Seguretat Social. 

 

 

 

Les persones que tenen nomenament fins 

aL 15 de juliol de 2017 i que reuneixin 

els requisits rebran un nomenament des   

del 16 fins al 31 de juliol. 

 

La dedicació del nomenament serà la 

que correspongui al major número de 

dies dels nomenaments anteriors. 

 

Si hi ha dues dedicacions amb el 

mateix número de dies el nomenament 

de juliol tindrà la dedicació major. 

 

El nomenament comporta l’obligació 

de participar durant el mes de juliol en 

les  activitats  de  formació  reconegudes, 

tret que coincideixi en el temps amb la 

participació en una convocatòria 

d’oposicions per a l’ingrés als cossos 

docents.  

 

Els cursos de formació han de tenir una 

durada mínima de 10 hores i s’han 

d’acreditar 30 hores de formació. 

 

 

                        ENSENYAMENT   PÚBLIC         MAIG 2017   
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La formació s’acreditarà  amb la presentació del justificant corresponent 

abans del 22 de juny de 2017, als Serveis  Territorials  on  s’ha   tingut   el  darrer  

nomenament,  o del document emès   per   l'entitat   en  el  cas  de   les    

reconegudes  on   consti   la   data   de reconeixement de l'activitat que es 

matricula. 

 

Recordem que abans del  30 de setembre de 2017 s’ha  de presentar als Serveis 

Territorials  el document acreditatiu de la realització de la formació. 

      

          

 

 

         Les persones  que  han  participat  en  el  procés  selectiu  per  accedir  a cossos 

         docents de Catalunya no han d’acreditar res. 

 

          Les persones que han participat en processos selectius d’altres Comunitats 

          Autònomes han d’acreditar abans del 30 de juny aquesta participació amb el full 

          d’inscripció a la convocatòria. 

       

          

 

 

  

 

 

             

 INSCRIPCIONS AQUÍ o la web: publica.cat  

                 

  Si no s’acredita abans d’aquesta data la formació rebuda durant el mes de 

  Juliol s’hauran de retornar els havers percebuts indegudament. 

   Cursos  Online  i  presencials  mes  juliol  reconeguts  pel 

                          departament d’ensenyament                

PREUS: 

Online :          Afiliats Gratuït;  nous afiliats,  40 €;  no afiliats, 120 € 

Presencials:   Afiliats   75 € ,   nous afiliats, 120 €   no afiliats, 300 € 

 

https://www.forumcatalunya.es/course/index.php?categoryid=4

