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El següent monogràfic va destinat a tots aquells que han aprovat la
convocatòria

concurs oposició per a cossos de funcionaris docents del

Departament d’Ensenyament. Un cop aprovat el Concurs-Oposició es passa a
la categoria de funcionari en pràctiques. Des de FESP-UGT hem elaborat
aquesta guia breu amb la intenció de resoldre els dubtes més elementals i
informar de les principals actuacions a dur a terme en el futur.

Presentació de documents dels aprovats oposicions 2017
En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al
DOGC de la llista d'aspirants seleccionats, aquests hauran de presentar als
serveis territorials els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació
acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver
realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de
la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'haurà
d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament
dels drets d'expedició del títol.
Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, caldrà adjuntar la corresponent
homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional
que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol.
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b) Fotocòpia compulsada que acrediti que estan en possessió del títol
oficial de màster universitari que habilita per a l’exercici de les professions
regulades de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació
professional i escoles oficials d’idiomes.
A falta d’aquest títol oficial de màster. Els aspirants que estiguin en
possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, hauran
d’estar en possessió de la certificació oficial de la formació pedagògica i
didàctica que habiliti per a l’exercici de la docència.
c) Una fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI).
d) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar
afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de
les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per
qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.
e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant
expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar
inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de
presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció
disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en
el seu estat d'origen
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f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La
seva presentació es pot substituir per l’autorització al Departament
d'Ensenyament per a que pugui consultar telemàticament els antecedents
penals per delictes sexuals.
Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de
presentar certificació negativa de condemnes penals expedit per les
autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes
contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d’éssers humans
g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones
amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb
discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball hauran
de presentar dictamen.
Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb
discapacitat no hauran de presentar aquest dictamen ja que el van presentar
amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.
h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública,
només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de
personal docent del Departament d’Ensenyament. S'haurà de presentar al
servei territorial.
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Documents dels que ja són funcionaris de carrera.

Els que tinguin la condició de funcionari públic de carrera en situació de
servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, estaran exempts de presentar documentació,
sempre que aquesta informació ja consti al registre informàtic de personal
docent del Departament d’Ensenyament.
En qualsevol cas sempre hauran de presentar una fotocopia compulsada del
document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la
presentació.
Els altres funcionaris hauran de justificar documentalment les condicions i els
requisits ja demostrats per obtenir el seu nomenament anterior i hauran de
presentar:
a) Una certificació o full de serveis del departament o organisme del qual
depenguin, on es consignaran expressament les dades següents:

Indicació del cos al qual pertany, especialitat, número del registre personal
assignat i si està en servei actiu.
Nombre d'anys com a funcionari de carrera.
Lloc i data de naixement.
Títol acadèmic i data d'expedició.
b) Una fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), vigent
en el moment de la presentació.
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Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a
aspirants que posseeixen la nacionalitat espanyola

El senyor/La senyor(nom i cognoms),

amb domicili

a (població, carrer, número)
document nacional d'identitat (número),

i
declara sota jurament

o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos
corresponent),

(cos

que no ha estat

separat/ada del servei de cap de les administracions públiques i que no està
inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.

(Localitat i data)

(Signatura)
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Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a
aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola:

7

El senyor/La senyora (nom i cognoms),
(població,

carrer,

número)

i

amb domicili a
passaport

núm.

(número),

declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària
del cos (cos corresponent), que no ha estat sotmès/esa a sanció disciplinària o
condemna penal que li impossibiliti a (estat d'origen) l'accés a la funció
pública.

Localitat i data

(Signatura)
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Els aspirants seleccionats obtindran destinació provisional per al curs 20172018 d'acord amb els criteris establerts a la corresponent Resolució.
A aquests efectes hauran de presentar una sol·licitud de destinació provisional
per al curs 2017-2018 d'acord amb les instruccions i el termini que reguli la
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resolució.
Tal com estableix l'article 8 del Decret 66/1999, de 9 de març, els aspirants
seleccionats per la reserva d'aspirants amb discapacitat tindran dret
preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés
lliure, i d'acord amb el que disposi el dictamen que en cada cas ha d'haver
emès l'equip multiprofessional quant a la seva capacitat per desenvolupar les
funcions pròpies del lloc de treball per al qual ha estat seleccionat.
El

Departament

pràctiques

els

d’Ensenyament
aspirants

nomenarà

seleccionats

que

funcionaris

en

reuneixin

les

condicions requerides per a l'ingrés o l’accés al cos respectiu i
que no estiguin exempts de la seva realització o que sent-ho,
hagin fet sol·licitud expressa d'incorporar-se a la fase de
pràctiques

La data de presa de possessió a la destinació adjudicada serà l'1 de setembre
de 2017. Els qui en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no
s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entendrà que renuncien a
tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el
procediment selectiu.
Els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició entraran,
a partir del mes d'agost, a formar part de la borsa de treball de personal interí
docent del Departament d’Ensenyament, si encara no en formen, i se
situaran dintre de la borsa darrere dels que ja han prestat serveis com a
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interins substituts en centres públics i serveis educatius dependents del
Departament d’Ensenyament, amb l'especialitat per la qual han superat
la fase d'oposició
Així

mateix,

els

aspirants

no

seleccionats que hagin superat la fase
d'oposició i que ja formin part de la
borsa de treball de personal interí docent
del Departament d’Ensenyament, si no
han prestat abans serveis docents dins
d'aquesta, a partir del mes d'agost se situaran també darrere dels que ja han
prestat serveis com a interins o substituts en centres públics i serveis
educatius dependents del Departament d’Ensenyament i obtindran la
capacitació de l'especialitat del concurs oposició, si és que no la tenien,
a l'esmentada borsa de treball.
Els aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a l'ingrés al mateix
cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives
hauran d'optar per una d'aquestes, de manera que renunciaran a tots els drets
que els puguin correspondre per la seva participació en la resta.
Els aspirants que optin per una altra comunitat educativa comunicaran per
escrit a la Direcció General de Professorat i Personal de
Centres Públics la renuncia a l'oposició de Catalunya. En
el cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del
primer nomenament s'entendrà com a renúncia tàcita a
les restants.
Si hi ha aspirants seleccionats per més d'una especialitat
del mateix cos, aquests realitzaran la fase de pràctiques
en un lloc de treball corresponent a una de les especialitats, i en cas de ser
declarats aptes en la fase de pràctiques esmentada ingressaran al cos per a
totes les especialitats superades en el procediment selectiu.
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Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase de
pràctiques perquè acrediten haver prestat serveis, com a mínim, durant un
curs escolar com a funcionaris docents de carrera podran optar, no obstant
això, a ser nomenats funcionaris en pràctiques, i incorporar-se a la destinació
adjudicada, i quedar exempts de l'avaluació d'aquesta. Els aspirants que
s'acullin a l'opció esmentada hauran de romandre en aquesta situació fins al
nomenament com a funcionari de carrera. Els qui no realitzin l'opció de ser
nomenats funcionaris en pràctiques romandran en els seus cossos d'origen
fins que se'ls nomeni funcionari de carrera amb la resta d'aspirants
seleccionats de la seva promoció.
Règim jurídic.
Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al
nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu dels
aspirants seleccionats serà el de funcionaris en pràctiques. En tot cas, la
seva incorporació a la realització de les pràctiques es produirà en ocasió de
vacant.
Caràcter provisional de les destinacions.
Les destinacions que s'adjudiquin als aspirants seleccionats per a la realització
de la fase de pràctiques tindran caràcter provisional i correspondran,
preferentment, a places vacants de l'especialitat per la qual han superat el
procediment selectiu. També se'ls podrà adjudicar destinacions d'altres
especialitats quan les necessitats del servei i les vacants existents així ho
aconsellin.
Com a excepció al paràgraf anterior hi ha els aspirants que hagin estat
seleccionats sense consumir plaça. Aquests romandran en els llocs que
ocupin amb caràcter definitiu en el cos al que hagin accedit.
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Obligació de participació en els concursos de trasllats fins a obtenir
una destinació definitiva.
Els aspirants seleccionats que es nomenin funcionaris en pràctiques queden
obligats a participar en els successius concursos de provisió de llocs de treball
docents que es convoquin del cos en què estiguin en servei actiu, fins a
obtenir la seva primera destinació definitiva en centres de Catalunya, en la
forma que determinin les convocatòries respectives.
No obstant això, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria segona
del Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, restaran exceptuats del que
es disposa al paràgraf anterior els funcionaris del cos de professors
tècnics de formació professional que tenen destinació definitiva d’alguna
especialitat del cos de professors d’ensenyament secundari i que hagin accedit
a aquest cos per la mateixa especialitat.
Aquesta excepció és d’aplicació, també, als funcionaris de cossos docents
que tenen destinació definitiva als serveis educatius dependents del
Departament d’Ensenyament i que hagin accedit al cos de professors
d’Ensenyament Secundari.

Federació d’empleats i empleades dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya. Rbla. Raval 29-35, 3r. 08001. BCN. tel:93 295 61 00 fax:93 295 61 06
A/E: fete@catalunya.ugt.org Web: www.publica.cat Twitter: @FETE_UGT @UGTuniversitats Facebook: UGT Educació

11

Fase de pràctiques

Lloc i duració.
La fase de pràctiques serà tutelada, formarà part del procés selectiu i tindrà
per objecte la valoració de l'aptitud per a la docència dels aspirants que han
estat seleccionats.
Es realitzarà a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades,
mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada
de la fase de pràctiques serà de sis mesos però amb un període
d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent. Si hi ha hagut
absències justificades d'algun aspirant, aquest període mínim s'haurà de
completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació.
El desenvolupament de la fase de pràctiques estarà determinat per la
resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics
que la reguli.
Tutoria de pràctiques
La fase de pràctiques es desenvoluparà sota
la tutoria de professors experimentats, els
quals compartiran amb el professorat en formació
la responsabilitat sobre la programació dels
ensenyaments dels alumnes.
A cada funcionari en pràctiques se li assignarà un
tutor.
El professor tutor intervindrà en l'avaluació del funcionari docent en pràctiques
al llarg de tot el curs, i formarà part, com a vocal, de la comissió que emeti
l'informe d'avaluació final
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Activitats de formació.
La fase de pràctiques podrà incloure activitats de formació, d'acord amb el que
s'estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques.

Avaluació.
Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluaran
cadascun dels aspirants, les comissions tindran en compte els criteris que es
determinin en la resolució de regulació de la fase de pràctiques les comissions
qualificadores han d’avaluar les persones aspirants nomenades funcionàries en
pràctiques amb la qualificació d’apte o no apte i han de tenir en compte
també, si escau, la realització del curs de formació
Així mateix, han d’estendre una acta d’avaluació final en la qual s’ha de fer
constar la valoració docent, la realització del curs de formació i la qualificació
final d’apte o de no apte de cada aspirant.
L’acta d’avaluació final de la Comissió Qualificadora s’ha de lliurar a
l’inspector/a en cap corresponent, i adjuntar-hi, en el cas de la qualificació de
no apte d’alguna persona aspirant, els informes del/de la tutor/a i del/de la
director/a i, si se n’han fet, els informes i les al·legacions de les persones
aspirants.
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Nomenament dels tutors.
Els tutors seran nomenats entre els funcionaris docents de carrera del mateix
cos que l'aspirant o d'un cos de grup superior que estiguin destinats al centre
o servei educatiu en què l'aspirant realitzi les pràctiques.
14

Qui proposa els professors tutors?
Els/les directors/es dels centres docents i serveis educatius on hagin estat
destinats els aspirants que han de realitzar la fase de pràctiques proposaran
els mestres i/o professors que en cada cas se'ls assignarà com a tutors.
La proposta s'ha de trametre al/a la director/a dels serveis territorials
corresponents abans del 30 de setembre de 2017, per tal que els nomeni
tutors.

Les comissions qualificadores podran sol·licitar als aspirants un informe
final per tal que aquests valorin les dificultats que han trobat i els suports
rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.
Els aspirants que siguin declarats no aptes podran incorporar-se amb els
aspirants seleccionats a la promoció següent per repetir, per una única
vegada, la realització de la fase de pràctiques.
Els que no s'incorporin per repetir la realització de la fase de
pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perdran
tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera, mitjançant una
resolució motivada de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres
Públics.
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Exempts de l'avaluació.
Quedaran exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat
serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera.
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Nomenament de funcionaris de carrera
Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d’Ensenyament
publicarà al DOGC la resolució per la qual es declarin aptes en la fase de
pràctiques i aprovats en el procediment selectiu els aspirants que havien estat
nomenats funcionaris en pràctiques .

També es farà el tràmit necessari perquè el
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport nomeni
funcionaris de carrera dels cossos corresponents
als

aspirants

que

hagin

superat

la

fase

de

pràctiques, així com als exempts de la seva
realització.
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Funcions dels tutors en un centre docent en relació amb el funcionari
en pràctiques

 Informar respecte de l'organització i el funcionament del centre i dels
seus òrgans de govern i de participació, de la coordinació didàctica
establerta pel centre, i del projecte educatiu.
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 Facilitar

suport

i

estratègies

per

poder

desenvolupar

la

tasca

professional amb plena satisfacció.
 Facilitar la inserció professional i la integració en la comunitat educativa.
 Assessorar respecte de la planificació i programació de les tasques
docents i tutorials, de la implementació de la programació didàctica, de
l'adequació a les característiques de l'alumnat del centre i de l'avaluació
de l'alumnat.
 Dissenyar models, si escau, de la gestió de l'aula, treball en grup,
resolució de conflictes, tutoria individual o de grup, relació amb les
famílies, etc.
 Avaluar la competència docent dels aspirants assignats, d'acord amb els
criteris establerts, i complimentar l'informe de valoració.
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Funcions dels tutors en un servei educatiu en relació amb el funcionari
en pràctiques.


Informar respecte de l'organització del treball, el funcionament del
servei educatiu i de la coordinació establerta.
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Assessorar respecte de la planificació de les actuacions i de l'adequació a
les característiques i necessitats dels centres.



Facilitar suport i estratègies per poder desenvolupar la tasca
professional amb plena satisfacció.



Facilitar la inserció professional i la integració en la comunitat educativa.



Avaluar l'aptitud per a la docència dels aspirants assignats, d'acord amb
els criteris establerts, i complimentar l'informe de valoració.
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Procediment d'avaluació
Comissions qualificadores.
Per tal d'avaluar i qualificar la fase de pràctiques dels funcionaris que les duen
a terme, a cada centre docent o servei educatiu on hi hagi destinat algun
aspirant es constituirà una comissió qualificadora formada per funcionaris de
carrera en actiu dels cossos docents o de l'extingit cos d'inspectors al servei
de l'administració educativa, amb la següent composició:


President/a: l'inspector/a del centre o del servei educatiu.



Vocals: el/la director/a, que actuarà com a secretari/ària, i els
tutors/es corresponents.



En el cas que no sigui possible constituir la comissió qualificadora per no
haver-hi destinats al centre o servei educatiu funcionaris de carrera que
puguin constituir-se com a vocals, l'inspector del centre o servei
educatiu assumirà totes les funcions corresponents a la comissió
qualificadora.

Les comissions qualificadores es constituiran durant el mes d'octubre de 2007
i estendran actes de totes les seves reunions.
Finalitzada la fase de pràctiques, els membres de la comissió elaboraran
informes de valoració sobre l'exercici de la tasca docent duta a terme per
l'aspirant en relació amb els criteris establerts.

Els aspirants seran escoltats per la comissió qualificadora abans de finalitzar
les sessions i participaran en el procés d'avaluació aportant en un informe la
seva opinió i evidències en relació amb els elements i descriptors establerts en
la Resolució, així com la seva valoració sobre les dificultats que han trobat i
els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.
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Finalitzada la fase de pràctiques la comissió qualificadora dedicarà com a
mínim una sessió per cadascuna de les especialitats dels aspirants a avaluar.
En cada sessió hi participaran tres membres de la comissió: el president/a, el
secretari/ària i el vocal corresponent segons l'especialitat.
19



Per tal d'avaluar la fase de pràctiques realitzada per l'aspirant la
comissió qualificadora analitzarà els informes de valoració dels membres
de la comissió i aquella documentació del centre o servei educatiu
relacionada amb l'avaluació de l'aspirant que consideri pertinent.



Tal com preveu la resolució, finalitzada la fase de pràctiques les
comissions qualificadores avaluaran els aspirants nomenats funcionaris
en pràctiques amb la qualificació d'apte o no apte i tindran en compte
també, si escau, la realització del curs de formació.



Així mateix estendran una acta d'avaluació de cadascuna de les sessions
amb la qualificació dels aspirants.
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Funcionaris en pràctiques declarats no aptes.
Haurà de constar a l'acta la motivació de la qualificació en relació amb els
elements i descriptors que consten als annexos d'aquesta Resolució.
També en aquest cas, es donarà a l'aspirant un termini de 10 dies, d'acord
amb el que estableix l'article 79 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
perquè lliuri a la comissió les al·legacions que consideri oportunes, a la vista
de l'acta de la comissió. Aquesta acta s'ha de lliurar a l'inspector en cap
corresponent abans del 18 de maig de 2018, tot adjuntant els informes del/de
la tutor/a i del/de la director/a i, si se n'han fet, els informes i al·legacions
dels aspirants.
L'inspector en cap lliurarà les actes, amb la documentació annexa que les
acompanyi, de les comissions qualificadores a la direcció dels serveis
territorials, amb ofici on es relacionaran tots els centres i serveis educatius a
què les actes es refereixen, i s'adjuntarà un informe de la Inspecció relatiu a
les al·legacions eventualment presentades per cada aspirant afectat per la
qualificació de no apte.
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Fonts d'informació per a l’avaluació.
El conjunt d'informació per a l'avaluació de l'aspirant s'obtindrà a partir de
l'anàlisi documental, de l'entrevista de l'aspirant amb els membres de la
comissió qualificadora, i de l'observació d'aula.
Per a l'anàlisi documental es consultaran el següents documents:

21

1. Les programacions i unitats didàctiques dels aspirants, així com els
materials curriculars que utilitzen.
2. Els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament per a
la programació i la concreció de les unitats didàctiques, l'avaluació i
l'atenció a la diversitat.
3. El registre del seguiment dels alumnes de cadascun dels aspirants.
4. La informació procedent de l'observació d'aula és molt rellevant per a la
valoració de l'aspirant. Aquesta observació la pot realitzar qualsevol dels
membres de la comissió.
Supervisió de l'avaluació.
Durant tot el període de pràctiques, l'inspector del centre o servei educatiu
supervisa la planificació i desenvolupament de les actuacions previstes en
relació amb l'avaluació de cada aspirant.
En cas que els tutors detectin una notòria manca d'aptitud de l'aspirant, tot i
haver-li

facilitat

suport

i

estratègies

per

desenvolupar

la

seva

tasca

professional, caldrà que ho comuniquin al director del centre o servei
educatiu, el qual haurà d'establir mesures de millora.
El/la director/a del centre docent o servei educatiu informarà l'inspector/a del
centre en cas de detectar una notòria manca d'aptitud en l'aspirant sense que
hagi observat millora en les actuacions de seguiment de les mesures
establertes.
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Quan s'hagi detectat una manca de capacitat en l'aspirant i no s'hagi observat
una millora en el seguiment de les mesures acordades pel centre o servei
educatiu,

l'inspector/a

emetrà

un

informe

addicional

sobre

el

desenvolupament de les actuacions realitzades en el centre durant el període
de pràctiques, amb una valoració detallada i raonada sobre l'exercici de
la tasca docent duta a terme per l'aspirant.
Tramesa de la relació de funcionaris en pràctiques qualificats a la
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu
Els serveis territorials elaboraran una relació dels funcionaris en pràctiques
amb la qualificació corresponent i la trametran conjuntament amb les actes a
la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu abans del 31 de maig de
2018.

Activitats de formació.

Els funcionaris en pràctiques que el 31 d'agost
de 2017 hagin prestat menys de 6 mesos de
serveis en centres docents o serveis educatius
públics dependents del Departament d'Educació
hauran de participar necessàriament en un
curs de formació semipresencial específic
per als funcionaris en pràctiques, organitzat per
la Direcció General d'Innovació del Departament d'Educació. El calendari dels
cursos es podrà consultar per Internet a http://www.xtec.net/formacio. La
durada del curs serà de 20 hores.
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Finalització de la fase de pràctiques

Amb data 1 de maig de 2018 hauran finalitzat la fase de pràctiques els
funcionaris en pràctiques que hagin estat en servei actiu en el cos docent
durant un període superior o igual a sis mesos i amb un període d'avaluació
mínim de tres mesos. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant,
aquest període de tres mesos s'haurà de completar abans que la comissió
emeti la seva qualificació.
Els funcionaris en pràctiques que el dia 1 de maig de 2018
hagin estat en actiu durant un temps inferior a sis mesos o que
no hagin realitzat un període d'avaluació mínim de tres mesos
hauran de completar tant el període mínim de sis mesos en
servei actiu com el d'avaluació mínim de tres mesos abans de
ser avaluats. La seva qualificació es formalitzarà tan bon punt
s'hagin complert els períodes esmentats.
A aquests efectes, les comissions qualificadores es consideraran constituïdes
amb caràcter permanent fins que hagin avaluat els funcionaris en pràctiques
que tinguin assignats. En qualsevol cas les seves actuacions finalitzaran el 31
d'agost de 2018.

Aplicació de la Resolució als mestres i professors que van superar els
processos selectius en convocatòries anteriors a la de l'any 2017

Tot el que s'estableix als punts anteriors d'aquesta Resolució és d'aplicació als
mestres i professors que van superar els processos selectius en convocatòries
anteriors a la de l'any 2017 i que, degudament autoritzats, no es van
incorporar a la realització de la fase de pràctiques durant el període que els
corresponia, per causes legals.
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Puc presentar recurs si no estic d'acord amb la resolució?

Contra la Resolució de la convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei
29/1998,

de

13

de

juliol,

reguladora

de

la

jurisdicció

contenciosa

administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de reposició, previ al recurs contenciós
administratiu, davant la consellera d'Educació en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o
qualsevol altre recurs que considerin oportú per a la defensa dels seus
interessos.
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Elements i descriptors que regiran en l'avaluació de la competència
docent dels funcionaris docents en fase de pràctiques destinats en
centres docents.
A. Planificació de l'activitat docent.
25

A.1 Objectius:


Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques
seguint

els

criteris

acordats

pel

centre,

cicle,

equip

docent

o

departament.


Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.



Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personals
de l'alumnat.

A.2 Continguts:
 Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.
 Rellevància dels continguts seleccionats.
 Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.
B. Desenvolupament de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i
aprenentatge.
o Previsió d'activitats d'ensenyament/aprenentatge que contribueixen a
l'assoliment d'objectius.
o Desenvolupament de la intervenció didàctica amb varietat de recursos i
materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius.
o Intervenció

didàctica

adient

a

les

característiques

del

grup,

proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels
alumnes.
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C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions
preses per afavorir-ne la millora.
o Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes.
o Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.
o Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats
d'avaluació.
D. Gestió de l'aula.
o Manteniment d'un clima de respecte a l'aula, afavoriment de la
convivència, resolució de possibles conflictes.
o Presentació inicial d'objectius i continguts, orientació i seguiment del
treball a realitzar per l'alumnat i síntesi final d'allò realitzat.
o Organització del temps per desenvolupar les activitats previstes.
E. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb
la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.
o Integració en el claustre, treball en equip, coordinació, participació en
projectes de centre i en activitats del departament didàctic/seminari o
dels equips de cicle.
o Informació periòdica i significativa amb famílies, en relació amb el
funcionament del centre i amb el procés d'aprenentatge dels alumnes.
o Relacions i coordinació, si s’escau, amb els serveis educatius, serveis
municipals o d'altres serveis de l'entorn del centre.
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Àrees territorials
27

Baix Llobregat: C. Laureà Miró,
328-330, 08980 Sant Feliu de
Llobregat, tel. 936 859 450.
Barcelona Comarques: C. Casp,
15, 08010 Barcelona, tel. 934 816
000.

Maresme- Vallès-Oriental:
Churruca 90, 08301

C.

Mataró, tel. 936 931 890
Tarragona: C. Sant Francesc, 7,
43003 Tarragona, tel. 977 251 440.

Catalunya Central: Carretera de
Vic, 175, 08243 Manresa, tel. 936
930 590

Terres de l'Ebre: C. Providència,
5-9, 43500 Tortosa, tel. 977 448
711.

Girona: Oficina d'Atenció Ciutadana
a Girona Pl. de Pompeu Fabra, 1,
17002 Girona, tel. 872 975 000

Vallès Occidental: Av. Marquès de
Comillas, 67-69, 08202 Sabadell,
tel. 937 484 455.

Lleida: C. Pica d'Estats, 2, 25006
Lleida, tel. 973 279 999.

Consorci d'Educació de Barcelona:
Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona,
tel. 935 511 000.
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Mutualistes obligatoris

1

Són mutualistes obligatoris els funcionaris de carrera de l'Administració Civil
de l'Estat i els funcionaris en pràctiques que aspirin a ingressar en els
Cossos d'aquesta Administració.
L'afiliació a MUFACE té efectes des de la presa de possessió. L'afiliació es
produeix al moment de l'adquisició de la condició de funcionari en un cos que
estigui dins del camp d'aplicació del mutualisme administratiu, o, si escau, de
l'inici del corresponent període de pràctiques, si ho hi hagués.
Amb aquests efectes, el mutualista s'incorporarà a MUFACE amb un nº
d'afiliació, que serà únic per a tota la vida d'aquell i se li expedirà el document
d'afiliació, una vegada que triï l'Entitat que desitja li presti l'assistència
sanitària, d'entre les concertades per MUFACE.

Imprès de sol·licitud d'Afiliació, Variacions i Baixa de Mutualistes
El pròxim 1 de setembre prendreu possessió com a funcionari/ària, passant
a pertànyer com a mutualista obligatori/òria al Règim Especial de la Seguretat
Social dels Funcionaris Civils de l’Estat i causant baixa, si escau, en el Règim
General de la Seguretat Social.

La Mutualitat de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE) serà, a partir d’aquesta
data, la que us proporcionarà l’assistència sanitària, bé a través de les entitats
mèdiques concertades:

ADESLAS ASISA

DKV SEGUROS, IGUALATORIO DE

CANTABRIA , o bé a través de la Xarxa Sanitària Pública (INSS).
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Si la vostra elecció és rebre l’assistència sanitària a través de les entitats
mèdiques esmentades, podeu consultar-ne els catàlegs de serveis al web de
MUFACE (www.muface.es).
Amb la finalitat de realitzar l’elecció d’entitat mèdica sense necessitat de
desplaçar-vos a les nostres oficines, s’ha habilitat un servei a Internet a la
direcció:

https://oval.muface.es/altaentidad

al

qual

podreu

accedir

identificant-vos a la pantalla d’entrada mitjançant la introducció de les dades
següents:
DNI
La data de naixement en format dd-mm-aaaa (separat el dia, el mes i
l’any amb guions)
El codi postal de residencia.

Una vegada que hi hàgiu accedit, el servei us presentarà la llista d’entitats
per a escollir la que desitgeu.
Una vegada que hi hàgiu accedit, el servei us presentarà la llista d’entitats
per a escollir la que desitgeu.
Després d’haver acceptat, es generarà un justificant de l’operació, que
podreu imprimir o desar.
A partir del moment en què realitzeu l’elecció d’entitat mèdica,

heu d’acudir

sempre als mitjans sanitaris que l’entitat escollida us proporcioni i, en cas de
dubte, heu de demanar informació als

serveis de MUFACE o de la

vostra entitat.
Si la vostra elecció és rebre l’assistència sanitària a través de l’INSS, rebreu
oportunament instruccions de MUFACE sobre el

tràmit a realitzar a la

Tresoreria de la Seguretat Social.
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Així mateix, us informem que hi podeu incloure com a persones beneficiàries
del mutualisme administratiu els i les familiars o persones assimilades que
compleixin el requisits establerts:

 Viure amb el titular del dret i al seu càrrec ...”

 No percebre ingressos per rendiments derivats del treball, inclosos els
de naturalesa prestacional, i/o del capital mobiliari i immobiliari
superiors al doble del salari mínim interprofessional”.
 No estar protegits, per títol distint, a través de qualsevol dels Règims
que integren el Sistema de la Seguretat Social...”

Documento d’afiliació
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Assistència Sanitària concertada en territori nacional
MUFACE facilita la prestació d'assistència sanitària als mutualistes i als seus
beneficiaris a través dels Concerts que subscriu amb el Sistema Sanitari Públic
i amb les Entitats de Segur d'Assistència Sanitària.
En aquests Concerts s'estipulen els drets i obligacions de les parts, així com
les modalitats, forma i condicions de la prestació de l'assistència dels
beneficiar-vos amb dret a ella.
Proveïdors de l'Assistència Sanitària
Institut Nacional de la Seguretat Social [pdf] (Concert)
Entitats de Segur d'Assistència Sanitària
Canvi d'entitat sanitària
Cartera de Serveis
L'assistència sanitària als beneficiaris de MUFACE es prestarà conforme a la
Cartera de Serveis establerta en el Concert.
La Cartera de Serveis és el conjunt de tècniques, tecnologies o procediments,
entenent per tals cadascun dels mètodes, activitats i recursos basats en el
coneixement i experimentació científica, mitjançant els quals es fan efectives
les prestacions sanitàries.
Atenció Primària
Atenció Especialitzada
Atenció d'Urgència
Transport sanitari
Normes d'accés a la Cartera de Serveis
Reclamacions de l'assistència sanitària prestada per entitats de segur

Federació d’empleats i empleades dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya. Rbla. Raval 29-35, 3r. 08001. BCN. tel:93 295 61 00 fax:93 295 61 06
A/E: fete@catalunya.ugt.org Web: www.publica.cat Twitter: @FETE_UGT @UGTuniversitats Facebook: UGT Educació

4

Servei provincial de Barcelona
Pº de Gracia, N 55-57, 2º, 4ª. 08007
BARCELONA
Tfno. 93 520 90 01
FAX

93 215 17 29
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Prestacions
Prestacions Sanitàries:


Assistència Sanitària concertada en territori nacional



Assistència Sanitària a l'estranger



Prestacions Farmacèutiques



Prestacions Sanitàries Complementàries



Reintegrament de despeses d'assistència sanitària

Prestacions Socials:


Incapacitat



Subsidi per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural



Familiars



Ajudes de Protecció Sociosanitària



Altres Ajudes Socials

Altres Serveis:


Préstec Hipotecari per a adquisició d'habitatge - BBVA



Podologia bàsica (Conveni Col·legis Podólogos)

Secretaria d´Ensenyament Públic.
Juliol de 2017.
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