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AAGGEENNDDAA 

 

 

 

SS  ee  rr  vv   ee  ii    dd  ee    cc  oo   nn  ss  uu   ll  tt   ee  ss 
 

ASPEPC 
Sindicat de Secundària 

C. Pelai, 12, 4t F – 08001 Barcelona 
Tel. 93 317 02 37 - Fax  93 317 02 37 

        @ aspepc@aspepc.cat http://aspepc.cat 

 
SPS 

Sindicat de Professors de 
Secundària 

C. Ausiàs March, 26, 3r 2a – 08010 Barcelona 

Tel. 93 317 60 86 - Fax  93 318 72 70 

        @ info@sindicat.info http://sindicat.info 

 

 
    AA  dd  rr  ee  cc  ee  ss    ii    tt  ee  ll  èè  ff  oo  nn  ss    dd  ee  ll    DD  ee  pp  aa  rr  tt  aa  mm  ee  nn  tt    dd  ''  EE  dd  uu  cc  aa  cc  ii  óó 
 

Serveis Centrals 
Departament d'Educació 

 

Consorci d'Educació de 
Barcelona 

 

Serveis Territorials 
Barcelona Comarques 

 

Serveis Territorials 
Baix Llobregat 

 

Serveis Territorials 
Catalunya Central 

 

Serveis Territorials 

Vallès Occidental 
 

Serveis Territorials 
Maresme - Vallès Oriental 

 

Serveis Territorials 

Girona 
 

Serveis Territorials 
Lleida 

 

Serveis Territorials 
Tarragona 

 

Serveis Territorials 
Terres de l'Ebre 

 

Via Augusta, 202-226 - 08021 Barcelona 

Tel.  93 400 69 00  - Fax  93 241 53 42 
 

Plaça Urquinaona, 6 -  08010 Barcelona 
Tel. 93 551 10 00 - Fax  93 554 25 54 

 

C. de Casp, 15  -  08010 Barcelona 
Tel. 93 481 60 00 - Fax  93 481 60 35 

 

C. Laureà Miró, 328-330 - Sant Feliu de Llobregat 
Tel. 93 685 94 50 - Fax  93 685 94 60 

 

Carretera de Vic, 175 -  08243 Manresa 
Tel. 93 693 05 90 - Fax  93 873 17 55 

 

C. del Marquès de Comillas, 67-69 - 08202 Sabadell 

Tel. 93 748 44 55 - Fax  93 727 35 88 
 

C. Santa Rita, 1/ C. Churruca, 90 (nova adreça) - 08301 Mataró 

Tel. 93 693 18 90 - Fax  93 790 68 38 
 

Plaça de Pompeu Fabra, 1 - 17002 Girona 
Tel. 872 975 000 - Fax  872 975 004 

 

C. de la Pica d'Estats, 2 -  25006 Lleida 
Tel. 973 27 99 99 - Fax  973 27 99 97 

 

C. de Sant Francesc, 7 -  43003 Tarragona 
Tel. 977 25 14 40 - Fax  977 25 14 50 

 

C. Mare de Déu de la Providència, 5-9 - 43500 Tortosa 

Tel. 977 44 87 11 - Fax  977 44 87 18 

 

 

 

 

 
 
http://www.gencat.cat/ensenyament/ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entreu al web de cadascun dels Serveis 

Territorials a través del desplegable que 

es troba a la part superior dreta del web 

del Departament d'Educació. 

 
 
AA  ll  tt  rr  ee  ss    dd  aa  dd  ee  ss    dd  ''  ii  nn  tt  ee  rr  èè  ss 

 
XTEC 

Xarxa Telemàtica Educativa de 
Catalunya 

Correu electrònic xtec. Formació permanent  del 

professorat. Recursos educatius. Webs de centres. 

 

 
http://www.xtec.cat 

 

        AATTRRII   
Nòmina, consulta i canvi de dades personals,  

                                                                    expedient personal i cursos de formació                               hhttttppss::////aarrhhppaa..ggeennccaatt..ccaatt//             
 

••SSEEPPEE    SSeerrvviicciioo  PPúúbblliiccoo  ddee  

EEmmpplleeoo  EEssttaattaall  ((aannttiicc  IINNEEMM))  
•SOC   Servei d'Ocupació de 

Catalunya 

 
 

INSS 
Institut Nacional

 
Consultes i gestions relacionades amb l'atur.    

Tel.  901 119 999 (SEPE) / 93 553 61 00 (SOC) 

        901 010 210(Cita prèvia-SEPE) 
 
 

 

 

 

Consultes i gestions relacionades amb l’afiliació, 

incapacitat temporal, maternitat i  jubilació. 

 

 

wwwwww..sseeppee..eess   www.oficinatreball.

   de la Seguretat Social    Tel. 901 502 050 / 900 166 565 http://www.seg-social.es 
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MMaappaa  ccoommaarrccaall  ddee  CCaattaalluunnyyaa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DD  ii  ss  tt  rr  ii  bb  uu  cc  ii  óó    dd  ee    ll  ee  ss    cc  oo  mm  aa  rr  qq  uu  ee  ss    pp  ee  rr    SS  ee  rr  vv  ee  ii  ss    TTee  rr  rr  ii  tt  oo  rr  ii  aa  ll  ss 

Serveis Territorials Comarques de Catalunya 

 

CCoonnssoorrccii  dd''EEdduuccaacciióó  ddee  BBaarrcceelloonnaa 
 

Tots els districtes del municipi de Barcelona. 
 

BBaarrcceelloonnaa  CCoommaarrqquueess 
 

Alt Penedès, Barcelonès (excepte Barcelona ciutat) i Garraf. 

 

BBaaiixx  LLlloobbrreeggaatt 
 

Baix Llobregat. 

 

CCaattaalluunnyyaa  CCeennttrraall 
 

Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès. 

 

MMaarreessmmee  ––  VVaallllèèss  OOrriieennttaall 
 

Maresme i Vallès Oriental. 

 

VVaallllèèss  OOcccciiddeennttaall 
 

Vallès Occidental. 

 

GGiirroonnaa Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès 
i Selva. 

 

LLlleeiiddaa Alt Urgell, Alta Ribagorça, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla 

d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell i Vall d'Aran. 
 

TTaarrrraaggoonnaa 
 

Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès. 

 

TTeerrrreess  ddee  ll''EEbbrree 
 

Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta. 
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CC  aa  ll  ee  nn  dd  aa  rr  ii    cc  uu  rr  ss    ee  ss  cc  oo  ll  aa  rr    22  00  1122  --  22  00  11  33 

Inici de les activitats del professorat ● 3 de setembre de 2012. 

Inici de les classes ● 13 de setembre de 2012, excepte CFGS, EOI, CFA i AFA (19 de setembre). 

Festivitat  del Pilar ● 12 d’octubre de 2012. 

Festivitat  de Tots Sants ● 1 de novembre de 2012. 

Festivitat  Dia de la Constitució ● 6 de desembre de 2012. 

Festivitat  de  La Inmaculada ● 8 de desembre de 2012. 

Vacances de Nadal ● Del 22 de desembre de 2012 al 7 de gener de 2013, ambdós inclosos. 

Vacances de Setmana Santa ● Del 23 de març a l’1 d'abril de 2013, ambdós inclosos. 

Festa del Treball          ● 1 de maig de 2013. 

Fi de les classes ● 21 de juny de 2013. 

Festivitat de Sant Joan ● 24 de juny de 2013. 

Fi de les activitats del professorat ● 28 de juny de 2013. 

Dos dies de festivitats locals ● Dates determinades pel municipi. 

Tres  dies de lliure disposició (quatre, si 
l’inici de les clases es pot avançar al 

dia 12 de setembre) 

           

         ● Dates determinades pel centre (distribució equitativa entre els tres trimestres) 

 

 
 

CC  aa  ll  ee  nn  dd  aa  rr  ii    dd  ee  ll    pp  rr  oo  ff  ee  ss  ss  oo  rr  aa  tt    ii  nn  tt  ee  rr  íí  ((pprreevviissiióó))((**)) 

Un cop per 

trimestre 
 ● Modificació de dades: dades personals, especialitats, àmbits territorials, disponibilitat per jornades  reduïdes , 
CEIP's, llocs de treball específics i centres  especials (17 de setembre i darrera setmana d’octubre, gener i març) 

 
 

 
 

Juny - juliol 

 ● Publicació de la llista provisional de tot el professorat que forma part de la borsa de treball docent, ordenada en   

funció del temps de serveis prestats computats fins al 31 d'agost del curs actual. 

    ● Reclamacions del nou número d'ordre obtingut a la borsa de treball. 

 ● Les persones que formen part de la borsa, però que encara no han prestat serveis hauran de manifestar la seva 

conformitat a continuar formant-ne part durant el curs següent en el moment d'actualitzar les dades de la borsa. 

 ● Sol·licitud d'adjudicació de destinació provisional per al curs següent  per part del personal amb serveis 

prestats, a través del web del Departament. Aquesta sol.licitud és voluntària. 

 
 

Juliol 
    ● Publicació de la llista definitiva del professorat de la borsa, ordenada en funció del temps de serveis prestats. 

    ● Resolució  definitiva  de  les adjudicacions  de  destinacions  provisionals a  llocs  de  treball  vacants. 
 

Agost     ● Publicació de la convocatòria dels actes de nomenament telemàtics per part dels diferents Serveis Territorials. 

 

Durant tot 
el curs 

 ● Actes de nomenament telemàtics: hi pot estar convocat tot el professorat que no hagi obtingut destinació a les   

adjudicacions de destinacions provisionals d'estiu, el professorat que  hagi finalitzat una substitució i el personal  sense 
serveis prestats que encara no hagi aconseguit cap nomenament. Cal consultar el web del servei territorial preferent. 

. ((**))  NNoottaa  ●●  TTootteess  lleess  ddaatteess  dd’’aaqquueesstt  ccaalleennddaarrii  ssóónn  aapprrooxxiimmaaddeess..   

  
  
  

FFeeddeerraacciióó  ddee  SSeeccuunnddààrriiaa  AASSPPEEPPCC··SSPPSS  
C/ Pelai, 12, 4t F – 08001 Barcelona 

C/ Ausiàs March, 26, 3r 2a – 08010 Barcelona 
Tel.   93 317 02 37 – 93 317 60 86 

Fax   93 317 02 37 – 93 318 72 70 
 

 

             http://aspepc.cat – http://sindicat.info 
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              GGEESSTTIIÓÓ    DDEE    LLAA    BBOORRSSAA    DDEE    TTRREEBBAALLLL 

 

 

 

CC  oo  mm    aa  pp  uu  nn  tt  aa  rr  --  ss  ee    aa    ll  aa    bb  oo  rr  ss  aa    dd  ee    tt  rr  ee  bb  aa  ll  ll    dd  oo  cc  ee  nn  tt  ?? 
 

 
 

Convocatòria 

de concurs 

públic 

● El  Departament  publica  periòdicament  convocatòries  per  entrar  a  formar  part  de  la  borsa  en les 

especialitats en què es preveu que manquin candidats o candidates durant el curs següent. Aquestes 

convocatòries, habitualment, són el mes de juliol. 

●  Durant el curs també hi poden haver altres convocatòries extraordinàries per accedir a la borsa en les                                             

especialitats que no hi hagi prou candidats. 

● El Departament no ha fet la convocatòria habitual corresponent al mes de juliol del 2012. 

Convocatòria 

d'oposicions 
● Les  persones  que  malgrat  no  ser  seleccionades  hagin  superat  la  fase  d'oposició,  s'incorporaran 

directament al final del bloc 1A de la borsa de treball (veure pag. 7) si encara no en formaven part. 

● Es confecciona una llista única per a primària i secundària, i per a tot Catalunya, formada per tot el personal que integra la borsa de 

treball. Cada aspirant té assignat un número per a tot el curs. 

● Un cop es forma part de la llista no cal tornar a presentar cap sol·licitud per al curs següent, però si des de la inscripció no s’han prestat 
serveis, és obligatori, en finalitzar el  curs (normalment el mes de maig), manifestar la conformitat a formar-ne part durant el curs següent. 

   ● Al final de cada curs el Departament reordena la llista només en funció del temps de serveis prestats (anys/mesos/dies). 
   ● El número provisional surt el mes de maig/juny i el definitiu el mes de juliol. 

  
 

DD  aa  dd  ee  ss    rr  ee  gg  ii  ss  tt  rr  aa  dd  ee  ss    aa    ll  aa    bb  oo  rr  ss  aa    dd  ee    tt  rr  ee  bb  aa  ll  ll 

     
Dades personals 

 ● A efectes dels  nomenaments telemàtics  cal fer constar com a mínim un telèfon mòbil per poder rebre els    

avisos per SMS i un correu electrònic per rebre qualsevol comunicació del Departament d’Ensenyament. 

    ● Les dades personals  es poden modificar al llarg del curs mitjançant una instància al S.T. preferent. 

 

 

 

      

 

Especialitats 
 ● Les especialitats es poden afegir o treure.  

 ● Les  especialitats  indicades  amb  “PC”  necessiten  prova  de  capacitació.   

 
 
 
 

 
Àmbits territorials 

i jornades 

 

● Escollir l’àrea territorial preferent: s’hauran de sol·licitar almenys dues àrees territorials en el cas  

d’optar a les comarques de Barcelona (inclosa l’àrea territorial demanada com a preferent),  dos serveis 
territorials, Tarragona i  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. 

 

● Jornada sencera: es podran demanar per ordre de preferència municipis (al Consorci de Barcelona 

districtes), comarques o l’àrea territorial fins a completar tot el territori del servei territorial preferent.  
 

● Jornades reduïdes (opcional): es podran demanar per ordre de preferència els municipis, comarques o 

àrea territorial on es vol treballar per a cadascuna de les jornades reduïdes sense que sigui necessari 
completar tot el territori. Si es demana la jornada reduïda no es pot renunciar al nomenament. 

 

      ● S’haurà de sol.licitar el segon servei territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona, si s’escau, i es   

       podrá manifestar la disponibilitat per a treballar en altres comarques o en altres àrees territorials diferents de 
       l’àrea territorial demanada com a preferent. 

Disponibilitat per a   

treballar a llocs     

específics 
i centres especials 

  

● Llocs de treball específics: aula d'acollida, audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de      

signes, aula hospitalària, atenció domiciliària, llocs itinerants ZER (zones escolars rurals) 

 ● Centres  amb  característiques  especials:  CREDA,  CREDV,  EAP,  centres  penitenciaris,  centres  de  

protecció de menors, CFA i AFA. 
    ●  Si s’ha aceptat aquesta disponibilitat, no es podrà renunciar a un nomenament d’aquest tipus. 

 
Disponibilitat per 

a treballar en 
centres d'educació 

infantil i primària 

     
     ● Només es convocarà el professorat de secundària quan no quedi personal disponible del cos de mestres. 
     ● Es rebrà un nomenament del cos de mestres a tots els efectes. 
    ● Si s’ha marcat aquesta opció no es podrà renunciar a un nomenament dins del S.T. preferent. 

 

 

PP  rr  oo  vv  aa    dd  ee    cc  aa  pp  aa  cc  ii  tt  aa  cc  ii  óó 
 
       
      ● Un cop es forma part de la borsa, els aspirants que vulguin impartir classes a escoles oficials d'idiomes i a determinades especialitats 

de  cicles  formatius i  d e  e s c o l e s  d ’ a r t s  i  s u p e r i o r s  d e  d i s s e n y , hauran de realitzar  una  prova  específica d'idoneïtat, a 

excepció d'aquells  que puguin acreditar  una experiència  docent prèvia o una experiència laboral mínima de 6 mesos. 

● Les proves es realitzaran en els centres on el personal hagi estat nomenat per primera vegada i les comissions avaluadores     
estaran formades pel cap d’estudis, el cap del Departament i un professor del Departament al qual  s’ha d’incorporar l’aspirant. 
● Per a més informació cal consultar la base 4 de la Resolució ENS/1233/2011 de la gestió de la borsa de treball de personal docent. 
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CC  oo  mm    ss  ''  oo  rr  dd  ee  nn  aa    ll  aa    ll  ll  ii  ss  tt  aa    dd  ''  aa  ss  pp  ii  rr  aa  nn  tt  ss  ?? 

Bloc Col·lectiu Ordenat en funció de 
 

Nº ordre(6/2012) 

 

 

 

 

11  AA Professorat  interí o  substitut  que ja ha prestat  serveis en  

algun  cos docent de l’estat espanyol. 
 

El temps de serveis prestats. 
 

1 al 22.602 

 

11  BB Persones  que,  malgrat  no  haver  prestat  serveis,  han  superat  

la  fase d'oposició sense haver obtingut plaça. 
 

La puntuació obtinguda en el 
procés selectiu. 

 
30.001 al 30.483 

 
22  AA 

 
 

Persones  que  ja  formen  part  de  la  llista,  però  que  encara  

no  han prestat serveis com a interí o substitut. 

L'any   de   la convocatòria   i  
número  d'ordre  assignat  

d'acord amb el barem establert 
en cada convocatòria. 

 

40.001 al 55.214 

 

22  BB Persones que es presenten a les convocatòries per  a formar 
part de la llista d'aspirants que es publiquen durant el curs. 

 
El barem establert a les 

convocatòries. 

 

 
 

MM  aa  nn  tt  ee  nn  ii  mm  ee  nn  tt    ii    bb  aa  ii  xx  aa    dd  ee    ll  aa    bb  oo  rr  ss  aa    dd  ee    tt  rr  ee  bb  aa  ll  ll 

 
 

 
 

Es té dret a 

mantenir el 

número 

d'ordre 
de la llista 

 

● Excedències per a tenir cura de fills, familiars i per violència de gènere. 
● Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació o malaltia.                                                                                            

● Realització d'estudis.                                                                                                                                                                     

● Programes d'actuació a l'estranger.                                                                                                                                                 

● Causes greus degudament justificades.                                                                                                                                 

● Cura de persones amb discapacitat o de familiars    

          ●Treballar per al Departament d'Ensenyament  

 ● Ocupar un altre lloc de treball: les persones sense nomenament vigent que estiguin treballant i ho 

acreditin documentalment podran demanar amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució no ser 

nomenades durant el temps que duri el treball que están realitzant i com a màxim fins al 30 de juny del 

curs en què se sol·licita. 

● Personal nomenat per a ocupar càrrecs polítics, electes, diputats, senadors, per la Generalitat de   

Catalunya, Govern de l'Estat i altres comunitats autònomes i/o corporacions locals 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Motius de              

baixa de la 

borsa 

 

● Renunciar, no acceptar la destinació adjudicada o no prendre possessió del lloc adjudicat quan 
comenci l’activitat docent el dia que, a la credencial, figura com a data d’inici de la substitució. 
● No acceptar un nomenament en el servei territorial demanat com a preferent. 

● El fet de no participar en els processos de nomenaments telemàtics sense causa justificada, quan pel 
número d'ordre que es tingui assignat s'estigui obligat a participar-hi. 
● Renunciar a un nomenament vigent.  
● El fet de no comunicar la finalització del nomenament en el termini de 24 hores des que es rep la 

comunicació del director del centre.  
● Mostrar un rendiment insuficient o manca de capacitat  documentats mitjançant expedient contradictori 
i no disciplinari, o haver estat sancionat mitjançant expedient disciplinari. 
● Professorat sense serveis prestats que no confirmi la disponibilitat per a continuar formant-ne part de la 

borsa en el termini que el Departament obri per a fer-ho (normalment el tercer trimestre). 
 

 

 

LL  ''  aa  cc  oo  rr  dd    dd  ''  ee  ss  tt  aa  bb  ii  ll  ii  tt  aa  tt::  DDEEFFIINNIITTIIVVAAMMEENNTT  FFIINNAALLIITTZZAATT!! 
 

L’acord d’estabilitat no es renova. Només hi ha aquesta petita referència limitada al personal de més de 55 anys que ja hi estava acollit: 
 

 ●Els interins i substituts que tinguin complerts més de 55 anys a 31 d’agost de 2012, hagin prestat 4 anys o més de serveis a 31 d’agost 
de 2008 i a 31 d’agost de 2012 no tinguin nomenament per al curs 2012- 2013 podran demanar durant el mes de setembre, com a màxim, 
el dia abans de cada acte de nomenament, els canvis d’àmbit territorial que desitgin, amb la finalitat d’obtenir un nomenament. 

 ● Cal que hagin participat a l'adjudicació de destinacions provisionals sol.licitant un mínim de 20 comarques. 

 

            CC  uu  rr  ss    dd  ''  ii  nn  ii  cc  ii  aa  cc  ii  óó    aa    ll  aa    tt  aa  ss  cc  aa    dd  oo  cc  ee  nn  tt 
 

● El professorat interí que sigui nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre està obligat a fer un curs d'iniciació a la  tasca 

docent amb avaluació final, llevat que tingui una experiència docent prèvia de 12 o més mesos en els darrers 3 cursos. 

      ● L'avaluació negativa per part del/la tutor/a comportarà l'exclusió de la borsa de treball durant el curs escolar següent. 
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                NNOOMMEENNAAMMEENNTTSS 

 

 

 

  PP  rr  oo  cc  ee  dd  ii  mm  ee  nn  tt  ss    dd  ''  aa  dd  jj  uu  dd  ii  cc  aa  cc  ii  óó    dd  ee    ll  ll  oo  cc  ss    dd  ee    tt  rr  ee  bb  aa  ll  ll 

 Adjudicacions de 
destinacions provisionals 

(juny-juliol) 

Nomenaments telemàtics 

d’estiu                                                                                                                                                                                                                                                                          
(30 d'agost fins a l’inici de curs) 

Nomenaments telemàtics 
(des de l’inici fins a final del curs) 

 
 
 

 
QQuuii 

 
 
 
 

● El personal interí i substitut amb serveis 
prestats pot participar voluntàriament en 
aquest procediment. 

 

 

 
 

● Poden ser convocades totes les 

persones  que  formen  part  de  la 

borsa  de  treball  i  no  han  obtingut 
cap destinació en els nomenaments 

d'estiu. 

● Totes  les  persones  que  formen 

part de la borsa de treball i que encara 

resten  pendents  de  nomenament,  un 

cop  realitzats  els  dos  procediments 

anteriors. 

● Durant el curs, el professorat que 

sigui cessat d'una substitució degut a 

la   reincorporació   del/la   titular,   es 

reincorporarà a la llista de professorat 
disponible. 

 
 
 
 
 
 

 
QQuuèè 

 

 
 

● En  aquest  procediment  només  es  pot 

ser   nomenat   per   a   cobrir   vacants   a 

dedicació completa (nomenament d'1/09 

a 31/08) en els àmbits territorials que 

s'hagin fet   constar   a   la   sol·licitud   

telemàtica. Aquests   àmbits   no   tenen   

perquè   ser coincidents   amb   els   

àmbits   territorials registrats a les dades 

de la borsa de treball a  efectes   dels   

nomenaments   telemàtics que es realitzen 

a partir de finals d'agost i durant tot el curs 

escolar. 

 

 

 

● En  aquest  procediment  es  pot 
ser nomenat per a cobrir vacants o 

substitucions,   tant   a   dedicació 

completa com de jornada inferior a 

l'ordinària (veure pàgina 12) en el 

servei territorial triat com a    

preferent    segons    les    dades 

registrades a la borsa. 

 

 

● En aquest procediment normalment 

només es pot optar a un 

nomenament  per   a  cobrir 
substitucions,    tant    a    dedicació 

completa  com  de  jornada  inferior  a 

l'ordinària en   el   servei   territorial   
triat   com   a preferent segons les 
dades registrades a la borsa. 
   ●  E l  p r o f e s s o r a t   t ambé  es pot oferir  
per a  cobrir substitucions  de  difícil 
provisió   de  qualsevol  altre   servei 
territorial    diferent    del     preferent.    
Aquestes  es    fan públiques  en  els 

webs de cadascun dels S.Territorials. 

 
 
 
 

 
QQuuaann 

 

 
● La   sol·licitud   s'ha   de   formalitzar 

telemàticament en l ’apl icat iu web del 
Departament durant el mes de juny. 

● A  la  resolució  definitiva  hi constaran les 

adjudicacions de destinacions provisionals 

de tot el professorat afectat, tant interí com 

funcionari. 
● La resolució definitiva de les destinacions 
provisionals  es  publicarà  el mes de 
juliol. 

 

● L'assignació   automàtica   de 

destinacions  es  pot  fer  qualsevol 
dia  de  la  setmana  a  partir  del  

dia 30  d'agost  i  fins  a  l'inici de 

les classes. 

● El mateix dia de l'adjudicació es 

pot  consultar  en  el  web  del  servei 
territorial    preferent    el    rang    de 

persones que són  convocades  per 
especialitats i per número d'ordre. 
 

 
● Els serveis territorials i el Consorci 

d'Educació de Barcelona publicaran a 
la pàgina web el calendari mensual 

d'actes de nomenaments telemàtics 

per a cobrir vacants i substitucions. 

● El   mateix   matí   del   dia   de 

l'adjudicació  es  pot  consultar  en  el 
web  del  servei  territorial  preferent  el 
rang   de   persones   convocades   per 

especialitats i per número d'ordre. 
 ● Un  cop  per  trimestre  s'obre  un 
termini per poder modificar les dades 
registrades a la borsa de treball. 

 
 
 
 
 

  

  

CCoomm 

 

 

 ● L'adjudicació de llocs de treball es durà a 

terme segons les fases següents: 
● Proposta  de  la  direcció  del  centre 
(requisit: mínim 24 mesos de serveis). 
● Confirmació   en   el   mateix centre 
(requisit: mínim 48 mesos de serveis). 

● Elecció (en centres, municipis, o   

comarques demanades a la sol·licitud). 
 

 

● Per a conèixer el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general en  

el  web  del  servei  territorial  preferent.  Les persones a les quals 

s'assigna una vacant o una substitució reben un SMS i un missatge de 

correu electrònic amb aquesta indicació. 

● S'ha d'acceptar telemàticament la proposta des de l'aplicació que hi ha a 

l'apartat “Accés al resultat individual de l'adjudicació” del web durant la franja 
horària indicada i imprimir la credencial. 
● Quan comenci l’activitat docent del dia que figura a la credencial com a data 
d’inici de la substitució, cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la 

credencial a la direcció del centre. 
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      NN  oo  mm  ee  nn  aa  mm  ee  nn  tt  ss    tt  ee  ll  ee  mm  àà  tt  ii  cc  ss 
 
   ■  Quins llocs de treball s'adjudiquen en els nomenaments telemàtics? 

 

 Les vacants en règim d'interinitat són els llocs de la plantilla dels centres que no tenen assignada una persona titular que els 

ocupi durant el curs escolar vigent. 
 

 Les substitucions són els llocs a cobrir temporalment que sí tenen assignada una persona titular al llarg del curs escolar 

vigent, la qual té autoritzada una llicència, excedència o permís que li possibilita la reincorporació al llarg del curs escolar. 
 

   ■  Qui hi pot estar convocat? 

 

 Un cop realitzats els nomenaments d'estiu (destinacions provisionals), la llista única de totes les persones de Catalunya 

          que formen part de la borsa es divideix en 10 llistes, una per a cada servei territorial. 

 

 A partir d'aquest moment, els professors únicament poden ser convocats per a participar en els actes de nomenament 
telemàtic organitzats pel servei territorial que hagin triat com a preferent.  

 

   ■  Quins dies es fan els nomenaments? 

 

 Entre finals d'agost i l'inici de les classes les adjudicacions poden fer-se qualsevol dia de la setmana. 

 

Una vegada ha començat el curs, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a les seves 

                   pàgines webs el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions. 
 

   ■  Com s'accedeix a la informació sobre els nomenaments telemàtics? 

 

 Entreu al web del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/ensenyament/ 

 

         Al menú  de l’esquerra de la pàgina  punxeu  sobre   “Borsa de treball de personal docent” 

 

      


Al menú del centre  punxeu  sobre  “Nomenaments  telemàtics”. 

 

 Veureu una pàgina amb tota la informació sobre els nomenaments i l’adjudicació telemàtica. Seleccioneu el Consorci  

      o el servei t erritorial que vau demanar com a preferent a la darrera actualització de dades  de  la  borsa  de  treball  
         al link que trobareu a la zona central de la página.  Si  no  recordeu  quin  és  el  vostre  servei  territorial  preferent, 

         torneu al menú de la pàgina anterior i    punxeu a la dreta    sobre la icona de  “Consulta de dades” .  
         Cal  tenir  el codi d'usuari de l'XTEC, o -si no se'n té- amb el codi del registre d'usuari temporal. 
 

 Un  cop  en  el  web  del  vostre  servei  territorial  preferent,  entreu  a  “Personal  docent”  i  a  continuació  a 

“Nomenaments  telemàtics  de  professorat  de  secundària  i  de  règim  especial”.  Les  persones  amb 
disponibilitat per a treballar en centres d'educació infantil i primària també han de consultar els “Nomenaments telemàtics  

de mestres d'educació infantil i primària”. 

 

 Si heu triat el Consorci d'Educació de Barcelona com a àmbit preferent, a la part superior central de la pàgina  

          trobareu la pestanya “Professorat i PAS”. En el menú central posterior, seleccioneu la icona “Nomenaments telemàtics”. 
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  ■ Quin procediment cal seguir per a acceptar o refusar una adjudicació? 

 

L'estructura de la pantalla del web on es recull tota la informació sobre els nomenaments és molt similar a tots els Serveis Territorials. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

        4► 
        7►  

   

 

 
 

 
 

         
 
 

        1► 
        3► 
 

        2►  

 

                            5►  
                                                 

 

                                                7►  

                                                  6►  

 
 
 

1)  Personal convocat als actes de nomenament.  Una vegada ha començat el curs, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de 
Barcelona publicaran a la pàgina web el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.         

El dia de l'adjudicació, normalment, abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels serveis territorials o al web del 
Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat. 
 

2) Llista general del resultat de l'adjudicació. A continuació, els serveis territorials procediran a l'adjudicació de les 

vacants/substitucions pendents de cobrir entre els aspirants seleccionats. El resultat de l'adjudicació es podrà consultar en aquesta 

llista on també s'hi detallen les dades del lloc de treball (centre, durada de la substitució, tipus de jornada laboral). Els candidats 

proposats també rebran la notificació a través d'un SMS i un correu electrònic. 
 

3)  Franja horària de connexió per a acceptar l'adjudicació. Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de 
l'adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l'apartat Franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels Serveis 
Territorials i al web del Consorci d'Educació de Barcelona (en general, de 12 a 13h). 

 

4)  Accés al resultat individual de l'adjudicació. Els candidats proposats per a una adjudicació hauran d'accedir a l'aplicació  dins  

la  franja  horària  establerta  per  tal  d'acceptar  o  refusar  la  vacant  o  substitució.  Per  accedir-hi  caldrà identificar-se mitjançant el codi 
d'usuari XTEC, o bé un codi provisional facilitat pel mateix sistema. 

 

a) Acceptació: cal acceptar telemàticament aquesta proposta i després imprimir la credencial (en format PDF). El primer dia 

lectiu   després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació) cal presentar-se al centre docent 
adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre. 

 b) No acceptació: si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació  

de l'aplicació. El fet de no acceptar una adjudicació suposa l'exclusió de la borsa, excepte si  s'al·lega un motiu justificat . En 
aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent. 

       
5)  Comunicació de la finalització de l'adjudicació. La direcció del centre ha de comunicar  l'acabament de la vacant o substitució 

per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la 
data de cessament, la persona interina o substituta ha d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat Comunicació de la finalització de 
l'adjudicació del web per comunicar la data d’acabament i quedar disponible per a participar en posteriors actes de nomenament. En tot 
cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del Servei Territorial o 

enviar-la escanejada per correu electrònic. 
 

6)  Interinitats  i  substitucions  de  difícil  provisió.  Si  no  es té  un  nomenament  vigent, es poden demanar aquests llocs de treball. 
Els llocs a cobrir per aquest sistema es publicaran al web a les 10 del matí, i les persones interessades s'hi podran inscriure entre les 

10 i les 14h, sempre que acreditin el perfil demanat. L'aplicatiu permet la sol·licitud de més d'un lloc de treball i la seva priorització. El 

lloc s'adjudicarà atenent als criteris següents: el servei territorial marcat com a preferent, l’especialitat demanada i el número d’ordre.    
Per a determinats llocs de treball amb un perfil molt específic es pot requerir entrevista prèvia.                                                            
Totes les substitucions de difícil provisió que s'adjudiquin són irrenunciables, donat que s'han sol·licitat expressament. 

Finalment es publicarà el llistat de les substitucions cobertes en l'apartat "Resum cobertes", amb les dades de la persona adjudicada. 
 

    7)   Accés als videos-tutorials: hhttttpp::////wwwwww..ggeennccaatt..ccaatt//eedduuccaacciioo//bboorrssaa__ttuuttoorriiaallss//bboorrssaa__aacccceeppttaacciioo..hhttmm  

                                                                                                            hhttttpp::////wwwwww..ggeennccaatt..ccaatt//eedduuccaacciioo//bboorrssaa__ttuuttoorriiaallss//bboorrssaa__ccoommuunniiccaacciioo..hhttmm  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

● SAU (Servei d'atenció unificada) del Departament: 902 532 100 (laborables de 08:00 a 20:00 hores) sau.ensenyament@gencat.cat  
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  ■ Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions  
 

 

   ●   A partir del curs escolar 2012-2012, el personal de la borsa de treball docent s'ordena en col·lectius per a les especialitats de 

primària i de secundària. Dins de Cada col·lectiu, s'ordena pel número d'ordre, de menor a major: 
 

         Col·lectius per a les especialitats de primària 

               1.     Cos de mestres i amb serveis prestats a la borsa  

               2.     Cos de mestres i sense serveis prestats a la borsa 

               3.     Cos de secundària, amb disponibilitat per treballar a primària i amb serveis prestats a la borsa de primària 

               4.     Cos de secundària, amb disponibilitat per a treballar a primària i sense serveis prestats a la borsa de primària 

         Col·lectius per a les especialitats de secundària 

               1.    Cos de secundària i amb serveis prestats a la borsa 

               2.    Cos de secundària i sense serveis prestats a la borsa 
 

          Les vacants i substitucions s'adjudiquen seguint l'ordre de prioritat dels criteris següents: 

               1.    Especialitat 

               2.    Tipus de jornada 

 Les jornades s'agrupen per blocs. La correspondència entre les dedicacions sol·licitades per les persones que formen part de la 

borsa de treball i els llocs de treball que es poden adjudicar, és la següent: 

Correspondència entre la dedicació sol·licitada i els llocs de treball 

BBlloocc  DDeeddiiccaacciióó  ssooll··lliicciittaaddaa  ppeerr  eell//llaa  ccaannddiiddaatt//aa  
DDeeddiiccaacciióó  ddeellss  llllooccss  ddee  ttrreebbaallll  qquuee  ssee  llii  

ppooddrraann  aaddjjuuddiiccaarr  

1 1 1     -  0,92 - 0,86 

2 0,83 0,83 - 0,78 - 0,75 

3 0,66 0.70 - 0.66 - 0.62 

4 0,50 0.58 - 0.50 

5 0,33 0.42 - 0.33 
 

 

         3.  Tipus de centre o plaça (primer els centres ordinaris i després els centres i els llocs de treball especials) 

 Així, per exemple, es comença per la primera especialitat prioritzada per l'àrea territorial i llavors s'adjudiquen les places en l'ordre 

següent:      1.       les jornades del Bloc 1 dels centres ordinaris  

                  2.    les jornades del Bloc 1 dels llocs de treball o centres especials (protecció de menors, formació d’adults, etc.) 
 

 Es continua per la segona especialitat prioritzada i s'adjudica d'acord amb els criteris 1 i 2, i així successivament seguint  la   

priorització de les especialitats.                                                                                                                                                                                        

Un cop s'han adjudicat totes les places de les jornades del Bloc 1 de totes les especialitats, s'adjudiquen les de les jornades del 

Bloc 2, després les del Bloc 3, després les del Bloc 4, i per últim les del Bloc 5. 

Les jornades d'un mateix bloc s'adjudiquen indistintament.                                                                                                   
 

 ● El dia de l'adjudicació es publiquen a la pàgina web dels serveis territorials d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona 

les especialitats en què hi ha vacants o substitucions i la seva priorització. 

  
 

NNoovveess  ccoonnddiicciioonnss  ppeerr  aall  nnoommeennaammeenntt  ddeell  pprrooffeessssoorraatt  ssuubbssttiittuutt 
 

25.3. Substitucions (document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària) 

●  Amb caràcter general, es nomenarà personal substitut quan hagin transcorregut deu dies lectius des de l'inici de la situació que 

justifica el nomenament, per tal de donar compliment al Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització 

de la despesa pública en l'àmbit educatiu (BOE núm. 26, de 21.4.2012). Durant el període de deu dies lectius anterior al nomenament 

del substitut els alumnes hauran de ser atesos amb els recursos propis del centre.  Això no obstant, quan en un mateix centre hi hagi 

simultàniament diverses incidències, es cobriran les substitucions d'acord amb la priorització següent: 

                                                                                                                                                                                                    1. Instituts i seccions de menys de 12 grups, quan es tracti d'incidències del professorat que imparteix ESO. 

                      2. Instituts amb 12 o més grups, quan es tracti d'incidències del professorat que imparteix ESO. 

3. Incidències del professorat que imparteix batxillerat, formació professional i ensenyaments esportius. 

 

● A l'inici de curs, el Departament d'Ensenyament dictarà unes instruccions per al desplegament d'aquest apartat, i que 

habilitaran els directors dels centres per assignar als substituts la dedicació horària corresponent. 
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DD  uu  rr  aa  dd  aa    dd  ee  ll  ss    nn  oo  mm  ee  nn  aa  mm  ee  nn  tt  ss 

 Tipus de plaça Data màxima Observacions 

 
 
 
 
 
 
 
PPrrooffeessssoorraatt 

iinntteerríí  ii  

ssuubbssttiittuutt 

 

 
Vacant 

31/08/2013 
(1  any) 

●  Vacants a dedicació completa obtingudes en els nomenaments 

d'estiu (destinacions provisionals). 
 

31/08/2013 
(1 any) 

●  Vacants obtingudes en els nomenaments telemàtics a partir de 

finals   d'agost,   tant   si   són   a   dedicació   completa   com   d'una 

dedicació inferior a l'ordinària. 

Substitució 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

30/06/2013 

 

●  Els  nomenaments  per a  substituir  reduccions  de  jornada   

finalitzaran  el  dia  30  de juny, sempre que el titular no s'incorpori 
amb anterioritat (fins ara la finalització era el 31 d’agost) 

● El  cessament  del  personal  substitut  es  farà  efectiu  quan 

finalitzi el permís o llicència que ha motivat el nomenament o, en 

qualsevol cas, el 30 de juny de 2013. 

● Tots els nomenaments (vacant o substitució) posteriors a l’1 de 

març tindran com a data màxima de finalització el 30 de juny 

 ● S’anula l’acord vigent pel qual els substituts, amb un 
mínim de 9 mesos de serveis prestats durant el curs, tenien 

dret a un nomenament el mes de juliol 

 
  

JJOORRNNAADDAA  LLAABBOORRAALL  

  
 

 

DD  ee  dd  ii  cc  aa  cc  ii  óó    hh  oo  rr  àà  rr  ii  aa    sseettmmaannaall::  pprrooffeessssoorraatt  iinntteerríí 

Jornada 
laboral 

Hores lectives Horari fix Horari no fix 
Horari total 

permanència 
Altres 

activivitats 
Total setmanal 

SSeenncceerraa  20 8 2 30 7,5 37,5 

 

●  En aplicació de l’Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, les substitucions docents cobriran només la part horària corresponent a 

les activitats lectives amb alumnes  sense incloure-hi les reduccions lectives per tasques de direcció i coordinació dels titulars dels 

llocs de treball. La jornada laboral dels substituts inclourà també, proporcionalment, un horari per a activitats complementàries 

fins assolir una jornada laboral màxima de 32,5 hores, de les quals, un màxim de 27,5 hores seran de presència en el centre. 

●  En conseqüència, les dedicacions que es poden assignar per a una substitució als centres de secundària són les següents: 

 
 

DD  ee  dd  ii  cc  aa  cc  ii  óó    hh  oo  rr  àà  rr  ii  aa    sseettmmaannaall::    pprrooffeessssoorraatt  ssuubbssttiittuutt  ddee  jjoorrnnaaddaa  sseenncceerraa 

Horari lectiu del 
titular de la 

vacant 
Lectiva 

Complementària 
centre 

Preparació 
classes 

Total horari 
complementari 

Jornada laboral 
% en relació 

jornada 37,5 h. 

1199--2200  20 7,5 5 12,5 32,5 8866,,66  %% 

1177--1188  18 7,5 4 11,5 29,5 7788,,6666%%  

1155--1166  16 7 3,5 10,5 26,5 7700,,6666%%  

1133--1144  14 6,5 3 9,5 23,5 6622,,6666%%  
 

DD  ee  dd  ii  cc  aa  cc  ii  óó    hh  oo  rr  àà  rr  ii  aa    sseettmmaannaall::    pprrooffeessssoorraatt  ssuubbssttiittuutt  ddee  jjoorrnnaaddaa  rreedduuïïddaa 

Horari lectiu del 
titular de la 

vacant 

Lectiva 
Complementària 

centre 
Preparació 

classes 
Total horari 

complementari 
Jornada laboral 

% en relació 
jornada 37,5 h. 

1133,,3333((22//33))  13,50 5,50 3 8,50 22 5588,,6666  %% 

1100((11//22))  10 4 2 6 16 4422,,6666%%  

66,,6666((11//33))  6,66 3,34 2,5 5,84 12,50 3333,,3333%%  

En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de ½ + 1/3 la jornada final serà el total d’hores corresponents a ambdues jornades. 
Excepció: en cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les que pertoquin (1/3 + 1/3= 66% i 1/3+1/3+1/3= 1)  
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RREETTRRIIBBUUCCIIOONNSS    22001133                                                                                                             

En aplicació del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en    

matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, les retribucions mensuals  són idèntiques a les 

percebudes a partir de l’1 de juny del 2010 

 

 
 

    PPeerrcceeppcciioonnss    
   
   Sou base 

 

 

1.109,05 € Si s ’ocupa una plaça del cos de mestres/cos de PTFP, el sou base és:  958,98 € 

 
Triennis 

 
42,65 € 

S'assoleixen automàticament cada tres anys de serveis prestats; no cal sol·licitar- 
los.   Es   pot   sol·licitar   el   reconeixement   dels   serveis   prestats   en   altres 

administracions a efectes de triennis. Mestres i PTFP (34,77€). 

Complement de Destinació 
      

582,92 € Si s’ocupa una plaça del cos de mestres el C. de Destinació és: 473,35 € 

 
 
 
 
 

 
 

   Complement 
 Específic 

   General 
 

 

571,37 € Si ocupeu una plaça del cos de mestres, el C. E. General és: 558,66 € 

  Singular 

 
      

74,76 € 
Complement per ocupar algun càrrec (cap de departament, coordinacions i tutoria 
d'ESO). Només el pot cobrar el professorat interí que està ocupant una vacant. 
Els substituts tenen dret a cobrar la tutoria a partir del 3er. mes.  

  
 

C.E. per 

estadis 
(sexennis) 

 

 
 

1r:  102,97 € 
2n: 108,29 € 

3r:  122,78 € 

El professorat interí té dret al reconeixement d'un màxim de tres estadis. 
L'Acord GOV/29/2012, de 27 de març, determina que el reconeixement del primer 

estadi requerirà 9 anys de serveis prestats i un crèdit de mèrits docents. 
Entre els anys 2012 i 2013 el nombre de crèdits per mèrits docents corresponents 
als estadis 2n. i 3r. s'incrementarà gradualment cada any, de la manera següent: 
● any 2012: 6 crèdits de serveis + 3 crèdits de mèrits; 

● any 2013: 6 crèdits de serveis + 4 crèdits de mèrits 

 
 

Paga extra(*) 

 

 

Professorat 
interí 

   A efectes de càlcul de la paga  extra, el sou base és de 623 euros, els triennis 23,98 i el complement 

de destinació 582,92. (DOGC 5639 de 31 de maig (article 1, quart ''b)) 

 Professorat 

substitut 
Cobrarà la paga extra  de forma proporcional al temps treballat  quan finalitzi el nomenament  i es  

percebi la quitança (finiquito). Resultarà també afectat per la mateixa normativa del p.interí. 

   (*) S’ha suprimit la paga extra de Nadal (BOE de 14 de juliol, nº 168) 

 
 

DD  ee  dd  uu  cc  cc  ii  oo  nn  ss   

 
 

    IRPF 

 
Variable 

En el cas del professorat interí i substitut, l'IRPF és variable, des 

d'una retenció del 2% els primers mesos de l'any, fins a un 30% a 

final d'any. El professorat interí pot sol·licitar un IRPF fix en la 

retenció mensual per tal de cobrar el mateix cada mes. 
 

 
Seguretat Social 

Atur 1,60 %  
En el cas del professorat interí i substitut, les deduccions per Drets 

Passius i MUFACE no existeixen. En canvi tenen deduccions per 
aquests tres conceptes. 

Contingències comunes 4,70 % 

Formació contínua 0,10 % 

 
 

AA  jj  uu  tt  ss    ii  nn  dd  ii  vv  ii  dd  uu  aa  ll  ss  ((aaccttuuaallmmeenntt  aaffeeccttaattss  ppeell  DDeeccrreett  lllleeii  33//22001100,,  ddee  2299  ddee  mmaaiigg)) 

 
Fons d'acció social (FAS) 

Hi ha 16 modalitats (ajut per tractament odontològic, per natalicis, per estudis universitaris, per a 

persones disminuïdes, etc). L'ajut és proporcional al temps treballat (fins a 90 dies: 33%; 91-180 

dies: 50%; més de 180 dies: 100%). 
 

Activitats fora del centre S'atorgaran quan l'activitat hagi comportat pernoctar fora del domicili o bé hagi estat efectuada en 

dies no lectius (dissabte, diumenge o festiu). 
 

Cursos de formació Ajuts  individuals  al  professorat  per  participar  en  cursos  d'especialització,  màsters,  cursos  de 

postgrau i altres activitats de formació permanent. 

 
 

CC  oo  nn  ss  uu  ll  tt  aa    ll  aa    tt  ee  vv  aa    nn  òò  mm  ii  nn  aa  ii  aallttrreess  ddaaddeess 
            

                    AATTRRII        hhttttppss::////aarrhhppaa..ggeennccaatt..ccaatt//        RReettrriibbuucciioonnss//NNòòmmiinnaa//CC..  ddaaddeess  ppeerrssoonnaallss  ii  ffoorrmmaacciióó  
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LLeess  ppèèrrdduueess  rreettrriibbuuttiivveess  ddeell  pprrooffeessssoorraatt  ddee  sseeccuunnddààrriiaa  eellss  ddaarrrreerrss  ttrreess  aannyyss  

22000099--22001122::  mmooddeellss  ccoommppaarraattiiuuss  sseeggoonnss  ddiiffeerreennttss  ggrraauuss  dd''aannttiigguuiittaatt. 

 
● Us presentem tres models de taules retributives (depenen de l'antiguitat) en les que es pot apreciar  la important retallada que han sofert les 
nostres nòmines, a causa dels ajustos aplicats per part del Govern Central (maig de 2010) i per part de la Generalitat (març de 2012). 
● En aquests tres quadres comparatius no es reflecteixen la resta de mesures aplicades al nostre sector que empitjoren les nostres condicions 

laborals: augment de 18 a 20 hores lectives, augment de 24 a 28 hores de permanència al centre en horari fix, increment de ràtios d'alumnes, 
disminució progressiva de la dotació de funcionament ordinari dels centres i la pujada d'IRPF. 
● La darrera fila de cada quadre reflecteix  la pèrdua de poder adquisitiu degut a l’IPC respecte a l’any 2009. 
● Cal esmentar que la paga extraordinària únicament es va percebre al 100% els mesos de desembre de 2009 i de juny de 2010. 

 
 

PPèèrrdduueess  rreettrriibbuuttiivveess  aammbb  99  aannyyss  dd''aannttiigguuiittaatt  

Any 2009 2010 2011 2012 

Total 36.460,59 € 35.124,66 € 33.836,76 € 32.144,92 € 

Diferència en 

€ i % 

2009 -1.335,93 € -3,7% -2.623,83 € -7,2% -4.315,67 € -12% 

 

2010 -1.287,90 € -3,7% -2.979,74 € -8% 

 
2011 -1.691,84 € -5% 

Pèrdua poder adquisitiu (base 2009) -4,8 % -11 % -17,5 % 

 
 
 

PPèèrrdduueess  rreettrriibbuuttiivveess  aammbb  1188  aannyyss  dd''aannttiigguuiittaatt  

Any 2009 2010 2011 2012 

Total 41.735,09 € 40.203,83 € 38.751,02 € 36.813,47 € 

Diferència en 
€ i % 

2009 -1.531,26 € -3,7% -2.984,07 € -7,2% -4.921,62 € -12% 

 

2010 -1.452,81 € -3,6% -3.390,36 € -8% 

 
2011 -1.937,55 € -5% 

Pèrdua poder adquisitiu (base 2009) -4,8 % -10,9 % -17,5 % 

 
 
 

PPèèrrdduueess  rreettrriibbuuttiivveess  aammbb  3300  aannyyss  dd''aannttiigguuiittaatt  

Any 2009 2010 2011 2012 

Total 47.901,55 € 46.134,97 € 44.480,82 € 42.256,78 € 

Diferència en 

€ i % 

2009 -1.766,98 € -3,7% -3.421,13 € -7,1% -5.645,18 € -12% 

 

2010 -1.654,15 € -3,6% -3.878,19 € -8% 

 
2011 -2.224,04 € -5% 

Pèrdua poder adquisitiu (base 2009) -4,8 % -10,9 % -17,4 % 
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AATTUURR 

 

 

 

SS  oo  ll  ··  ll  ii  cc  ii  tt  uu  dd    dd  ee    ll  aa    pp  rr  ee  ss  tt  aa  cc  ii  óó    pp  ee  rr    aa  tt  uu  rr 

  Requisits 

● Haver perdut la feina involuntàriament. 

● Haver cotitzat a la S. Social al llarg d'un període de més de 360 dies en els últims 6 anys.  
● No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte aliè a temps complet. 

● Subscriure el compromís  d'activitat, consistent  en  l'obligació de  cercar  activament  feina, 

acceptar una oferta adequada i participar en accions d'informació i orientació laboral. 
 

   Lloc 
● A la vostra oficina de treball del  SEPE / SOC  de 8:15 a 13:30 h. o  a través de la  web del Servei Públic 
d'Ocupació Estatal SEPE (antic INEM): http://www.sepe.es  Tel. cita prèvia: 901 010 210 

   Termini ● 15 dies hàbils següents a l'últim dia treballat (no compten diumenges ni festius). 
 
   

   
   Documentació 

● Imprès de sol·licitud en el model normalitzat que facilita l'oficina del Servei Públic d'Ocupació. Aquest inclou:  
declaració dels fills a càrrec del sol·licitant i les seves rendes, les dades de domiciliació bancària, el compromís 

d'activitat i l'autorització de sol·licitud d'informació a l'AEAT (Agència Tributària). 
● Certificat d'empresa: Per la seva tramitació cal consultar al Servei Territorial corresponent.                              
● DNI.  

● Si es té fills/es a càrrec,  cal presentar el llibre de família. 

  
 

Informació a la 

xarxa d’internet 

 ● Models d'impresos, simuladors de càlcul de la prestació, guies informatives, consultes on-line, etc, es poden 
descarregar al web del SEPE http://www.sepe.es   Telèfon d'atenció al ciutadà: 901 11 99 99 

 ● També trobareu molta informació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC): http://www.oficinatreball.cat 

 
 

DD  uu  rr  aa  dd  aa    dd  ee    ll  aa    pp  rr  ee  ss  tt  aa  cc  ii  óó 

Dies de cotització Dies de prestació Mesos de prestació 

DDee  336600    aa  553399 120 4 

DDee  554400    aa  771199 180 6 

DDee  772200    aa  889999 240 8 

DDee  990000    aa  11..007799 300 10 

DDee  11..008800  aa  11..225599 360 12 

DDee  11..226600  aa  11..443399 420 14 

DDee  11..444400  aa  11..661199 480 16 

DDee  11..662200  aa  11..779999 540 18 

DDee  11..880000  aa  11..997799 600 20 

DDee  11..998800  aa  22..115599 660 22 

AA  ppaarrttiirr  ddee  22..116600 720 24 

 
 

QQ  uu  aa  nn  tt  ii  aa    dd  ee    ll  aa    pp  rr  ee  ss  tt  aa  cc  ii  óó 

● Estarà en funció de la base reguladora que tingui el/la treballador/a. 
● La base reguladora diària és la suma de la base de cotització dels últims 180 dies cotitzats a la Seguretat Social  per contingències 

professionals dividida entre 180. 

● Els primers 180 dies de la prestació es cobrarà el 70% de la base reguladora i a partir del 181, el 50% d'aquesta base.               
● La prestació estarà subjecta a descomptes de la Seguretat Social i la retenció a compte de l'IRPF, si s’escau. 

● Els imports calculats no podran ser superiors al límit màxim ni inferiors al límit mínim establerts. 
 

Treballador/a  sense fills/es   1.087,20 €/mes (màx.) 497,00 €/mes (mín.) 
    ● Aquests són  els imports bruts del professorat  
amb  nomenament a dedicació  completa que es trobi 
en situació d'atur durant l'any 2012.  

 

  Treballador  amb  un/a fill/a   1.242,52 €/mes (màx.) 664,74 €/mes (mín.) 

Amb dos o més fills/es   1.397,83 €/mes (màx.) 664,74 €/mes (mín.) 

           ●●  PPrrooggrraammaa  dd''aauuttooccààllccuull  ddee  pprreessttaacciioonnss  ppeerr  ddeessooccuuppaacciióó::          

hhttttppss::////sseeddee..sseeppee..ggoobb..eess//ddggssiimmuullaaddoorr//iinnttrrooSSiimmSSiimmuullaaddoorrPPrreegguunnttaa11..ddoo  
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JJ  oo  rr  nn  aa  dd  ee  ss    dd  ee    dd  ee  dd  ii  cc  aa  cc  ii  óó    ii  nn  ff  ee  rr  ii  oo  rr    aa    ll  ''  oo  rr  dd  ii  nn  àà  rr  ii  aa    ii    aa  tt  uu  rr 
 

E s  t é  dret a rebre el percentatge corresponent de la base reguladora de l'atur, si: 
      ● S’accepta una jornada de  dedicació inferior a l'ordinària (veure página 12) i s'acompleixen els mínims de cotització a la S.Social. 
      ● Es cobreixen 2  substitucions de dedicació inferior a l'ordinària compactades i es finalitza una de les dues(amb el mateix requisit anterior) 

 
 

VVaa  cc  aa  nn  cc  ee  ss    dd  ''  ee   ss  tt  ii  uu    ii    aa  tt  uu  rr 
 
      ● Per saber si cal tramitar l'atur corresponent als mesos de juliol i/o agost, cal consultar l'apartat “Durada dels nomenaments”. 

● Un cop finalitzat el nomenament, el Departament efectuarà el pagament de les vacances no gaudides que pertoquen segons el 

temps   treballat. El nombre de dies de vacances que corresponen és de 2,5 dies per cada mes treballat. Per exemple, si s ’ha 

treballat durant els nou mesos del curs, pertoquen 23 dies de vacances. 

      ● No es pot tramitar ni començar a cobrar l'atur fins que s'exaureixin els dies de vacances no gaudides. 
      ● El Departament no computa els dies de vacances no gaudides com a serveis prestats a efectes del número de la borsa. 

 
 

 

AA  ll  tt  rr  ee  ss    ss  ii  tt  uu  aa  cc  ii  oo  nn  ss    ((  mm  aa  tt  ee  rr  nn  ii  tt  aa  tt  ,,    mm  aa  ll  aa  ll  tt  ii  aa  )) 

Si s’agafa la baixa per malaltia amb el 
nomenament vigent i l'alta es 

produeix un cop finalitzat el 

contracte. 

● El Departament paga fins que finalitza el nomenament. Després ho fa la 

Seguretat Social fins al moment de l'alta (consulteu les  observacions  sobre la 

llicència per  malaltia). L'endemà de l'alta, comença el dret a la prestació d'atur. 

   ● Es consumeixen dies d'atur des del moment de la finalització del nomenament. 
 

Si la llicència per maternitat comença 

amb el nomenament vigent i s'acaba 

un cop finalitzat el contracte. 

● La Seguretat Social  paga fins que s'acaba la llicència  per maternitat. L'endemà 

comença el dret a la prestació d'atur. 

● A diferència del cas anterior, no es consumeixen dies d'atur durant el temps  

que dura la llicència. 
  

  Si la baixa mèdica s’origina mentre 
  s’està cobrant l’atur. 

● Es cobra del SEPE  fins que s’acaba l’atur. Després paga la Seguretat Social fins   

al màxim de temps legal permés. 

● Es consumeixen dies d’atur. 
 

Si la maternitat s'origina mentre           

s’està cobrant la prestació d'atur. 
● Es cobra de la Seguretat Social  fins a la finalització  del permís. 

● No es  consumeixen dies d’atur mentre dura la maternitat. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
         FFeeddeerraacciióó  ddee  SSeeccuunnddààrriiaa  AASSPPEEPPCC··SSPPSS  
                         C/ Pelai, 12, 4t F – 08001 Barcelona 
                          C/ Ausiàs March, 26, 3r 2a – 08010 Barcelona 

                         Tel.   93 317 02 37 – 93 317 60 86 

                          Fax   93.317 02 37 – 93 318 72 70 
 

 

     Web:  http://secundaria.info                                          

 
 

SSEERRVVEEII    DD''AALLEERRTTEESS    SSMMSS  
  

Envia   AALLTTAA  114444000066  al número  666688..555566..777777  
i rebràs un SMS quan: 

 
 S'obri el termini d'actualització i modificació de les dades de la borsa de treball (un cop per trimestre). 

 Es publiqui el nou número d'ordre de la borsa i la baremació  provisional dels serveis prestats per tal de 

poder presentar qualsevol reclamació en els terminis establerts. 
 
 

                        Servei gratuït d'ASPEPC·SPS 
http://secundaria.info/sms.php 
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              EEXXCCEEDDÈÈNNCCIIEESS,,    LLLLIICCÈÈNNCCIIEESS,,    PPEERRMMIISSOOSS 

          ii    RREEDDUUCCCCIIOONNSS    DDEE    JJOORRNNAADDAA 

 

 
 

EE  xx  cc  ee  dd  èè  nn  cc  ii  ee  ss 

C o n c e p t e S o u D u r a d a O b s e r v a c i o n s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VVoolluunnttààrriiaa 

ppeerr  tteenniirr  ccuurraa 

dd''uunn//aa  ffiillll//aa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 cursos com a 

màxim. 

   ● La pot sol·licitar el professorat interí o substitut, tant si té   un 

nomenament fins a l'agost com si el té per menys temps. 

   ● Període màxim: 3 anys a comptar des de la data de naixement. 
● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.     

●L'excedència comporta el dret a reserva de la plaça per la 

qual s'ha estat nomenat/da i el dret a computar-se a efectes de 

temps de serveis prestats. 
   ● Abans  de  finalitzar  l'excedència  s'ha  de  demanar  el 

reingrés al servei actiu. En cas contrari, es procedirà a l’exclusió  

de la borsa. 
● L'excedència   finalitza   quan   queda   sense   efecte   el 
nomenament. 

● En el  cas  de no  haver  completat  l'excedència i  no tenir 
nomenament   l'1   de   setembre   es   pot   sol·licitar   no   ser 
nomenat/da el curs següent durant un període no superior a la 

durada màxima de l'excedència, mantenint el número d'ordre, 
però sense computar-se a cap efecte. 

● En  el   cas  de  no  haver   exercit  el  dret  a  sol·licitar 
l'excedència i no tenir nomenament l'1 de setembre, també es 

pot sol·licitar no ser nomenat/da durant un període no superior 
a la durada màxima de l'excedència. 

 
VVoolluunnttààrriiaa 

ppeerr  tteenniirr  ccuurraa 

ddee  ffaammiilliiaarrss 

 

 
No 

 
Mínim de 3 

mesos i màxim 

de 3 anys. 

● El/la   familiar   ho   ha   de   ser   fins   al   segon  grau   de 

consanguinitat o afinitat. 

● Cal consultar les observacions de l'excedència per tenir cura 

d'un/a fill/a. 
   ● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials. 

VVoolluunnttààrriiaa ppeerr  

vviioollèènncciiaa ddee  

ggèènneerree 

100% 
durant els dos 

primers mesos 

 

Pel temps que 

se sol·liciti. 

● Consulteu les observacions de l'excedència per tenir cura 

d'un/a fill/a. 
   ● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials. 

 

 
CCaauusseess  ggrreeuuss 

ddeegguuddaammeenntt 

jjuussttiiffiiccaaddeess 

 

 
 

No 

 

 
Mentre duri la 

situació. 

● Es  pot  sol·licitar  no  ser  nomenat/da  amb  antelació  a 

l'oferiment   d'una   vacant   o   substitució   o   interrompre   el 

nomenament    vigent    per     causes     greus    degudament 
justificades. 
● Si el Servei Territorial ho accepta es mantindrà el número 

d'ordre, però no computa com a serveis prestats. 
 

 
PPrrooggrraammeess 

dd''aaccttuuaacciióó 

aa  ll''eessttrraannggeerr 

 

 
 

No 

 

 
Mentre duri la 

col·laboració. 

● Es  pot  sol·licitar  no  ser  nomenat/da  amb  antelació  a 

l'oferiment   d'una   vacant   o   substitució,   o   interrompre   el 
nomenament vigent per col·laborar amb una ONG a l'estranger 
o en d'altres programes d'actuació a l'estranger. 
● Si el Servei Territorial ho accepta es mantindrà el número 

d'ordre, però no computa com a serveis prestats. 
 

 
 

CCuurraa  ddee  ppeerrssoonneess 

ddiissccaappaacciittaaddeess 

oo  ffaammiilliiaarrss 

 

 
 
 

No 

 

 
 
 

Un curs. 

● Es  pot  sol·licitar  no  ser  nomenat/da  amb  antelació  a 

l'oferiment   d'una   vacant   o   substitució   o   interrompre   el 
nomenament vigent per tenir cura de persones discapacitades 

que no desenvolupin cap activitat retribuïda, o d'un familiar fins 

al segon grau de consanguinitat o afinitat que pateixi malaltia 

greu continuada i convisqui amb l'interessat/da. 
● Si el Servei Territorial ho accepta es mantindrà el número 

d'ordre, però no computa com a serveis prestats. 
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PP  ee  rr  mm  ii  ss  oo  ss 

C o n c e p t e S o u D u r a d a O b s e r v a c i o n s 

 
DDeeuurree 

iinneexxccuussaabbllee 

 

 
100% 

 
El temps indispensable per 
al compliment del deure. 

● Es tracta de deures inexcusables de caràcter públic o personal, la 

causa dels quals cal justificar per escrit. 

● S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre llevat dels 

supòsits en què pugui entendre's com de força major. 

NNaaiixxeemmeenntt,, 

aaccoolllliimmeenntt 

oo  aaddooppcciióó 

dd''uunn//aa  ffiillll//aa 

 

 
100% 

5 dies laborables 

consecutius dins els 10 

dies següents a la data del 
fet. 

 

   ● El permís es justifica amb el llibre de família o certificat mèdic. 
● El  concedeix  la  direcció  del  centre,  però  no  cal  sol·licitar-lo 

prèviament. 

 
NNaaiixxeemmeenntt 

ddee  ffiillllss//eess 

pprreemmaattuurrss//eess 

 
 

100% 

S'amplia el permís de 

maternitat per al temps 

equivalent a 

l'hospitalització amb un 

màxim de 13 setmanes. 

● En el cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de 

ser hospitalitzats a continuació del part. 

● Si  el  permís  coincideix  totalment  o  parcialment  amb  les 

vacances, aquestes es poden gaudir un cop acabat el permís. 
   ● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMaatteerrnniittaatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí 

 

 
 
 
 
 

16 setmanes, ampliables 

a 2 setmanes més en el 
supòsit de discapacitat del 
fill/a i, per cada fill/a a 
partir del segon, en el 

supòsit de part múltiple. 
Aquest període podrà 

gaudir-se en règim de 

jornada completa o a 

temps parcial. 

● Retribució del 100% del sou sempre que hi hagi nomenament 
vigent. 
● Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'acaba en 

el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora 

sempre que es tinguin 180 dies cotitzats, en els últims 5 anys. 

● Si al començament del curs s'està en situació de maternitat, es 

té  dret  a  l'assignació  d'una  vacant,  si  correspon,  d'entre  les 

sol·licitades, atenent el número d'ordre. 
● En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest 

fet,  justificant-ho  documentalment,  als  efectes  de  romandre  a  la 

borsa de treball per tal de no ser cridat/da a cobrir cap substitució. 

● En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 

de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'obtenció 

del número d'ordre, les setmanes del permís, amb independència 

de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap 

cas  puguin  computar-se  serveis  en  data  posterior  al  30  de  juny. 
Igualment, en el cas de no tenir nomenament es computen com a 

serveis prestats el temps que resta des del moment de l'oferiment 
d'una substitució fins a la finalització del període d'infantament, però 

sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior 

al 30 de juny. 
   ● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials. 

 

 
 
 

PPaatteerrnniittaatt 

 

 
 
 

100% 

4 setmanes consecutives 

entre la fi del permís per 
naixement (5 dies 

laborables), i la fi del 
permís per maternitat. 
També poden ser 
immediatament després 

del permís de maternitat. 

● De les quantitats resultants dels dies de gaudiment del permís,  

abonarà un 50%  l'INSS  i l’altre 50% el Departament. 
● En pot gaudir el/la progenitor/a, sens perjudici del permís per 

maternitat. 

● Si  el  permís  coincideix  totalment  o  parcialment  amb  les 

vacances, aquestes es poden gaudir un cop acabat el permís. 
   ● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials. 

 
 

LLaaccttàànncciiaa 

 
 

100% 

1  hora diària d'absència al 
treball que pot ser dividida 

en dues fraccions de ½ 

hora. Durada màxima de 

20 setmanes. 

 

   ● El període del permís s'inicia un cop acabat el de maternitat. 

● Es pot compactar en jornades senceres de treball, de 16 dies 

consecutius. 

   ● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials. 

 

 
AAtteenncciióó 

ddee  ffiillllss//eess  aammbb 

ddiissccaappaacciittaacciióó 

 
 
 

100% 

 
 
 

En funció del cas. 

● Cas  1:  Permís  d'absència  del  lloc  de  treball  per  assistir  a 

reunions o visites en  els centres educatius especials o sanitaris 

on rebin suport. 
● Cas 2: Dues hores de flexibilitat horària diària per poder conciliar 
els horaris dels centres on el/la fill/a rebi atenció amb els horaris del 

lloc propi de treball. 
  ● En ambdós casos, se sol·licita a la direcció del centre. 

 

TTrraassllllaatt 

ddee  ddoommiicciillii 

 
100% 

Un dia si no hi ha canvi de 

localitat. Fins a 4 dies si hi 
ha canvi de municipi. 

 
  ● S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre. 
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PP  ee  rr  mm  ii  ss  oo  ss 

C o n c e p t e S o u D u r a d a O b s e r v a c i o n s 

 
MMaattrriimmoonnii 

oo  uunniióó  eessttaabbllee 

ddee  ppaarreellllaa 

 

 
100% 

15 dies naturals consecutius 

que es poden gaudir dins el 
termini d'un any a comptar 

des de la data del casament 
o de l'inici de la convivència. 

 
● Cal adjuntar el document que acrediti la data de casament o de 

la unió estable de parella. 

● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials, on es 

facilita el model d'instància. 

 

MMaattrriimmoonnii 

dd''uunn//aa  ffaammiilliiaarr 

 
100% 

 

1 dia ampliable a 2 si el fet 
té lloc fora de Catalunya. 

● El/la  familiar  ha  de  ser  fins  al  segon  grau  d'afinitat  o 

consanguinitat. 

   ● S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre 
 

 
 

AAssssiissttèènncciiaa 

aa  eexxààmmeennss 

 
 
 

100% 

1 dia per assistir a exàmens 

finals en centres oficials. 
El temps indispensable en el 
cas d'altres proves 

definitives d'avaluació i 
alliberadores en els centres 

oficials. 

 
 
 
    ● S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre 

 

 
FFoorrmmaacciióó 

ppeerrmmaanneenntt 

 
 

100% 

Durada de l'activitat, 
incloent-hi la possibilitat 
d'assistència a jornades de 

formació durant un matí, 

dins l'horari lectiu. 

 

● El permís es concedeix per assistir a activitats de formació 

del  Departament  quan  així  ho  disposi  la  direcció  dels  serveis 

territorials. 

   ● S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre 

 
MMoorrtt,,  aacccciiddeenntt,, 

mmaallaallttiiaa  ggrreeuu  oo 

hhoossppiittaalliittzzaacciióó 

dd''uunn//aa  ffaammiilliiaarr 

 

 
 

100% 

2 dies laborables si 
l'esdeveniment s'ha produït 

al mateix municipi del lloc de 

treball. Ampliable fins a 4 
dies si el fet es produeix en 

un municipi diferent. 

 
● Únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon 

grau de consanguinitat o afinitat. 
● El permís el concedeix la direcció del centre; no cal sol·licitar- lo 

prèviament. 

 

 
AAtteenncciióó 

dd''uunn//aa  ffaammiilliiaarr 

 

 
No 

 

Mínim de 10 dies i màxim de 
3 mesos, prorrogables 

excepcionalment fins a 3 

mesos més. 

   ● Cal adjuntar un informe mèdic. 
●  El/la   familiar   ha   de   ser-ho   fins   al   segon   grau   de 

consanguinitat o afinitat. 
● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials, on es 

facilita el model d'instància. 

EExxààmmeennss 

pprreennaattaallss  ii 

ttèèccnniiqquueess  ddee 

pprreeppaarraacciióó  aall 

ppaarrtt 

 
 

100% 

 

 
El temps indispensable per 
assistir-hi. 

 

● També   es   pot   sol·licitar   per   a   la   gestió   de   tràmits 

administratius per a l'adopció o l'acolliment. 

● Cal justificar la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.    
● S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre. 

 

 
SSiittuuaacciioonnss 

ddee  vviioollèènncciiaa 

ddee  ggèènneerree 

 

 
 

100% 

 

 
 

En funció del cas. 

● Cas  1:  permís  d'absència  pel  temps  que  es  consideri 
justificat  d'acord  amb  el  que  determinin  els  serveis  socials, 
policials o de salut. 

● Cas 2: flexibilització horària necessària per a la protecció o 

assistència social. 

   ● En ambdós casos, s'ha de sol·licitar a la direcció del centre. 
 

 
FFlleexxiibbiilliittzzaacciióó 

hhoorrààrriiaa 

rreeccuuppeerraabbllee 

 
 
 

100% 

 

 
 

D'un mínim d'1 hora a un 

màxim de 7 hores. 

● Flexibilització  horària  recuperable  per  a  visites  o  proves 

mèdiques i per a reunions de tutoria. 

● El/la   familiar   ha   de   ser-ho   fins   al   segon   grau   de 

consanguinitat o afinitat. 
   ● El temps s'ha de recuperar en el termini d'un mes a partir del 

gaudiment del permís. 

   ● S'ha de sol·licitar a la direcció del centre. 

 

 

                                             FFeeddeerraacciióó  ddee  SSeeccuunnddààrriiaa  AASSPPEEPPCC··SSPPSS 
 
                                                                Tel. 93 317 02 37 – 93 317 60 86   Fax   93.317 02 37 – 93 318 72 70 
 
                                                                                 http://aspepc.cat – http://sindicat.info 
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RR  ee  dd  uu  cc  cc  ii  oo  nn  ss    dd  ee    jj  oo  rr  nn  aa  dd  aa 

C o n c e p t e S o u D u r a d a O b s e r v a c i o n s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PPeerr  ccuurraa 

dd''uunn//aa  ffiillll//aa 

mmeennoorr  dd’’uunn  aannyy 

 

80% 

(reducció 1/3) 

 
60% 

(reducció ½) 

  

1 any a partir del 

finiment del permís per 
maternitat o de la 

setzena setmana 

posterior al part, 

l'adopció o l'acolliment, 
o després del permís de 

paternitat. 

  ● Només pot gaudir d'aquesta reducció el personal interí i els 

    substituts amb jornada sencera i un nomenament de tot el curs. 

● Es   podrà   gaudir   de   la   reducció   sempre   que   l'altre/a 

progenitor/a treballi. 
   ● La  reducció  de  jornada  i  el  permís  de  lactància  es  poden 

gaudir de forma simultània. 

● Quan  el  període  de  la  compactació  coincideixi  totalment  o 

parcialment amb el període de vacances durant el mes d'agost, 
s'interromp el dret fins acabar vacances. 
● Acabat el període de vacances, podrà gaudir del temps de 

compactació restant sempre que tingui un nou nomenament per 
un curs escolar sencer i destinació a jornada sencera. 
● El fet de compactar el primer any de la reducció suposarà 

una regularització proporcional al temps compactat, que podrà 
implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de 
serveis en jornada completa percebent el 80% o el 60% de les 

retribucions (Article 21.2, DECRET 56/2012, de 29 de maig) 

● La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre 

o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre 
que l'organització del centre ho permeti 

   ● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials, on es 

facilita el model d'instància. 

 

 
 
 
 
 Compactació de 
reducció d'1/3  

   o ½ jornada 
   (80% o 60%) 

 
 

122 o 182 jornades 

consecutives senceres 

després del permís de 

maternitat,  de la 

setzena setmana 

posterior al part, 
l'adopció o l'acolliment, 
o en finalitzar el permís 

de paternitat. 

 
  PPeerr  ccuurraa  dd''uunn//aa    

ffiillll//aa  mmeennoorr  ddee  

ssiiss//ddoottzzee  aannyyss 

         80% 

(reducció 1/3) 

 
60% 

(reducció ½) 

 
 

Fins que el fill/a té 6/12 
anys 

 

   ●Al període de 6 a 12 anys(reducció 1/3) es percep el 66,6% del sou  

   ●Al període de 6 a 12 anys(reducció ½) es percep el 50% del sou.                

   ● Es pot demanar altra reducció  compresa entre 1/8 i 1/2 jornada.    
● Més informació a la Llei 8/2006, de 5 de juliol (art.23, 24 i 26a) i a la 
Llei 5/2012, de 20 de març (mesures fiscals i financeres, art. 97) 

 

 
PPeerr  ccuurraa  dd''uunnaa 

ppeerrssoonnaa  aammbb 

ddiissccaappaacciittaatt 

ppssííqquuiiccaa,,  ffííssiiccaa 

oo  sseennssoorriiaall 

80% 

(reducció 1/3) 

 
60% 

(reducció ½) 

 

 

    El temps necessari 

● La   reducció   es   concedeix   sempre   que   la   persona 

discapacitada no faci cap activitat retribuïda. 
  ● S'ha de tenir la guarda legal de la persona amb discapacitat. 

  ● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials, on 
es facilita el model d'instància. 

 

 
 

PPeerr  tteenniirr  aa 

ccààrrrreecc 

uunn//aa  ffaammiilliiaarr 

 

 
80% 

(reducció 1/3) 

 
60% 

(reducció ½) 

 

 

 

    El temps necessari 

 

● El/la   familiar   ha   de   tenir   una   incapacitat   o  disminució 

reconeguda  igual  o superior  al  65%  o un  grau  de dependència 

que  li  impedeix  de  ser  autònom,  o  que  requereix  dedicació  o 

atenció especial. 

● El/la familiar que es té a càrrec ho ha de ser fins a segon grau de 

consanguinitat o afinitat. 
   ● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials, on 

es facilita el model d'instància. 
  

      PPeerr  rraaóó  ddee  

vviioollèènncciiaa 

ddee  ggèènneerree 

80% 

(reducció 1/3) 
60% 

(reducció ½) 

 

 

   El temps necessari 
● Es concedeix a les dones víctimes de la violència de gènere, 
per tal de fer-ne efectiva la protecció o el dret a l'assistència social 
íntegra. 
● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials. 

PPeerr  tteenniirr  uunnaa 

ddiissccaappaacciittaatt 

lleeggaallmmeenntt 

rreeccoonneegguuddaa 

 

 
100% 

 

El temps necessari 
per dur a terme el 
tractament. 

● La persona discapacitada ha de rebre tractament en centres 

públics o privats 
● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials, on es 

facilita el model d'instància. 
 

 
 
 

PPeerr  ccuurraa  dd’’uunn  

mmeennoorr  aammbb  

mmaallaallttiiaa  ggrreeuu  

 

 
 
 

 
100% 

 

 
 

 

   Durada máxima: 

   tot el curs 

   (es pot prorrogar) 

 
 
 

  ● Cura d’un fill menor de 18 anys durant l’hospitalització i el 

tractament directe i continuat del menor afectat de càncer o per 
qualsevol altra malaltia greu que impliqui la necessitat de tenir-ne 
cura de manera directa, contínua i permanent. 

● El temps de reducció de jornada serà el que preveu l’informe 
mèdic que s’ha d’annexar a la sol·licitud. Si cal una prorroga, s’ha 
de sol·licitar per escrit, annexant un nou informe mèdic. 

● Es pot reduir la jornada de treball, com a mínim en un 50 % de la 
seva durada. 
 ● La persona interessada d’acord amb les seves necessitats i previ  
acord amb el director del centre determinarà el % de la reducció. 
 ● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials on es 

facilita el model d'instància.. 
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LL  ll  ii  cc  èè  nn  cc  ii  ee  ss 

C o n c e p t e S o u D u r a d a O b s e r v a c i o n s 

 

 
 
 
 
 

MMaallaallttiiaa 

 

 
 
 
 
 

Sí 

 
 
 
 

Menys de 4 dies, no 

cal justificar baixa 

mèdica oficial. 4 dies 

o més, cal presentar 

baixa mèdica oficial. 

 ● Amb nomenament vigent la retribució és del del 100% però a  partir 
del  4t. mes es cobra el 75% de la base reguladora. 
● Si en el moment de la baixa no es té contracte vigent o s'acaba en el 

seu transcurs, es passa a cobrar el 70% sempre que es tinguin 180 

dies cotitzats, en els últims 5 anys (més info a prestacions de l’atur) 
   ● Si al començament del curs s'està en situació de malaltia, es té dret 

a  l'assignació  d'una  vacant,  si  correspon,  d'entre  les  sol·licitades, 

atenent el número d'ordre. 
● En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, 
justificant-ho  documentalment, als  efectes  de  romandre  a la  borsa  de 

treball per tal de no ser cridat/da a cobrir cap substitució. 
● Es  computa el  temps  de servei  sempre  que hi  hagi  nomenament 

vigent. 
 

 

 

 

    

    EEssttuuddiiss 

 

 
 
 

   

   No 

 

 
 
El temps que durin 

aquests estudis, però 

tenint en compte que 

s'ha de sol·licitar 
cada curs. 

● Els estudis, de tipus presencial, han d'estar adreçats a l'obtenció 

d'una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball i s’ha de 

justificar documentalment. 
● La  persona  interina  podrà  sol·licitar  no  ser  nomenada  durant  el 

període d'aquests estudis. 

● No es pot desenvolupar cap activitat remunerada.  
   ● Es mantindrà el número d'ordre a la llista, però no computa com a 

serveis prestats. 

● Cal sol·licitar el permís abans de tenir un nomenament. 

PPeerr  rriisscc  dduurraanntt 

ll''eemmbbaarrààss  oo 

llaa  llaaccttàànncciiaa 

 
Sí 

 

Fins a 3 mesos, 
prorrogables. 

● Consulteu les observacions relacionades amb les retribucions de la 

llicència per malaltia. 
   ● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials. 

 
PPeerr  aa  ll''eexxeerrcciiccii 

ddee  ffuunncciioonnss 

ssiinnddiiccaallss 

 

 
100% 

 
Un curs escolar 

prorrogable sense 
cap tipus de limitació. 

● Ha de  ser  el sindicat  que proposa l'alliberament qui  en trameti  la 

sol·licitud. 
   ● Hi ha reserva del lloc de treball. 

● El temps de llicència sindical computa a tots els efectes: temps de 

servei, triennis, estadis, etc. 

  

  

                                                                                

FFeeddeerraacciióó  ddee  SSeeccuunnddààrriiaa  AASSPPEEPPCC··SSPPSS  
  

CC//  PPeellaaii,,  1122,,  44tt  FF  ––  0088000011  BBaarrcceelloonnaa  
                                CC//  AAuussiiààss  MMaarrcchh,,  2266,,  33rr  22aa  ––  0088001100  BBaarrcceelloonnaa  

TTeell..      9933  331177  0022  3377  ––  9933  331177  6600  8866  

FFaaxx      9933  331177  0022  3377  ––  9933  331188  7722  7700  
  

  

hhttttpp::////aassppeeppcc..ccaatt  ––  hhttttpp::////ssiinnddiiccaatt..iinnffoo  
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OOPPOOSSIICCIIOONNSS  

PPrroocceeddiimmeenntt  dd’’aaccccééss  aa  llaa  ffuunncciióó  ppúúbblliiccaa  uunn  ccoopp  aaccaabbaatt  eell  ppeerrííooddee  ttrraannssiittoorrii  ddee  llaa  LLLLeeii    OOrrggàànniiccaa  22//22000066,,  

dd’’EEdduuccaacciióó  ((uuttiilliittzzaatt  aa  lleess  ooppoossiicciioonnss  ccoonnvvooccaaddeess  aa  CCaannttaabbrriiaa  ii  aa  MMaaddrriidd  eell  ccuurrss  22001111--22001122))  

 
 

      

    FF  aa  ss  ee    dd  ''  oo  pp  oo  ss  ii  cc  ii  óó    

 
  ●  La fase d'oposició té una ponderació de  2/3 del valor de la qualificació final del procediment selectiu. 

  ●  No hi ha l’opció de l’informe. 
  ●  Les proves són eliminatòries. 

 

P
ri

m
e
ra

 p
ro

v
a
 e

li
m

in
a
tò

ri
a

 

   
 

Part A:          

prova pràctica 

 

  

● En totes les especialitats s'inclourà una prova pràctica que  

demostri la formació científica i habilitats tècniques de l'aspirant. 

  
  
  
  
  

Q
u

a
li
fi

c
a
c

ió
 

● La prova es valorarà de zero a 

deu punts.                                      

● Per superar cada part caldrà una 

puntuació mínima del 25% del total 

assignat a la part corresponent.                                                           

● La puntuació de cada una de les 

parts suposarà com a mínim 3 dels 

10 punts del total de la prova.                                         

● Caldrà una puntuació igual o 

superior a 5 punts per a poder 

fer la segona prova. 

 
 
 

Part B:           
prova escrita 

 

 

 ● Consistirà en el desenvolupament per escrit d'un tema del 

temari oficial a triar entre 4 extrets a l'atzar pel tribunal, del temari 

oficial. 

 
S

e
g

o
n

a
 p

ro
v
a

 e
li

m
in

a
tò

ri
a

 

  

  

Programació 

 

● Presentació i defensa davant del tribunal d'una programació 

didàctica referida al currículum d'una àrea, matèria o mòdul 
d'algun dels nivells educatius del cos al que l'aspirant vol accedir 
i que es correspondrà a un curs escolar. 

  
  
  

Q
u

a
li
fi

c
a

c
ió

 

 

 

 

 
 ● Aquesta prova es valorarà    

globalment de zero a deu i caldrà  

un mínim de 5 punts per a  
superar-la i passar a la fase de  

concurs. 

 

 

 Unitat didàctica 

 

● Consistirà en la preparació i exposició oral d'una unitat 

didàctica a triar ja sigui de la pròpia programació (triar entre tres), 
ja sigui del temari oficial (entre tres temes extrets a l'atzar)). 

QQUUAALLIIFFIICCAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  FFAASSEE  DD''OOPPOOSSIICCIIÓÓ::  sseerràà  llaa  mmiittjjaannaa  aarriittmmèèttiiccaa  eennttrree  lleess  qquuaalliiffiiccaacciioonnss  ddee  lleess  dduueess  pprroovveess,,  
sseemmpprree  qquuee  ss''hhaaggii  ssuuppeerraatt  ccaaddaassccuunnaa  dd''eelllleess  ii  ccaallddrràà  uunnaa  ppuunnttuuaacciióó  mmíínniimmaa  ddee  55  ppeerr  aa  ppaassssaarr  aa  llaa  ffaassee  ddee  ccoonnccuurrss..  

 

  FFaa  ss  ee    dd  ee    cc  oo  nn  cc  uu  rr  ss   

  ●  La fase de concurs té un ponderació d’un terç de la qualificació final del concurs-oposició. 
  ●  Per a accedir a la fase de concurs s'ha d'haver obtingut una qualificació  global mínima de 5 entre les dues proves  

  
1. Experiència docent 

prèvia 

    1.1 Mateix cos, centres públics (1,000/any) 
    1.2 Diferent cos, centres públics (0,500/any) 
    1.3 Mateix nivell, altres centres (0,500/any) 
    1.4 Diferent nivell, altres centres (0,2500/any) 

 

 
màxim 5 punts 

 

 
 
 
 
2. Formació acadèmica i 

permanent 

    2.1 Expedient acadèmic (màx. 1,500 punts) 
    2.2 Altres títols diferents a l'exigit per a l'ingrés al cos: 

              ● Títol oficial de màster o d'estudis avançats (1,000 punts) 
               ● Títol de doctor (1,000 punts) 
               ●  Premi extraordinari doctorat (0,500 punts) 
               ●  Per cada diplomatura addicional o títol equivalent (1,000 punts) 

               ●  Per cada llicenciatura addicional o equivalent(1,000 punts) 

               ●  Per cada títol professional de música o dansa (0,500 punts) 

               ●  Per cada títol de tècnic superior (0,200 punts) 

               ●  Per cada certificat de nivell avançat (5è.) d'EOI(0,500 punts) 

 

 

 

 

 
 

 

 
màxim 5 punts 

 
3. Altres mèrits 

● Es determinaran en cada convocatòria però hauran de tenir en compte la 

participació en activitats de formació permanent relacionades amb 
l'especialitat. 

 

 

 
màxim 2 punts 

QQUUAALLIIFFIICCAACCIIÓÓ  FFIINNAALL  DDEELL  CCOONNCCUURRSS--OOPPOOSSIICCIIÓÓ  ::  ppeerr  aa  oobbtteenniirr  llaa  qquuaalliiffiiccaacciióó  ffiinnaall  eess  
ppoonnddeerraarràà  ssoobbrree  22//33  llaa  ppuunnttuuaacciióó  ddee  llaa  ffaassee  dd''ooppoossiicciióó  ii  ssoobbrree  11//33  llaa  ppuunnttuuaacciióó  ddee  llaa  ffaassee  ddee  

ccoonnccuurrss::  qquuaalliiffiiccaacciióó  ffiinnaall  ==((22//33  xx  nnoottaa  ooppoossiicciióó))  ++  ((11//33  xx  ppuunnttuuaacciióó  ccoonnccuurrss))  
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  FFaa  ss  ee    dd  ee    pprrààccttiiqquueess  

●  La fase de pràctiques tindrà una durada mínima d'un trimestre i màxima d'un curs escolar.                                                                                      
●  Al final de la fase de pràctiques, l'aspirant serà avaluat com a “ apte” o “no apte” per una comissió. La puntuació inclourà la valoració 

dels cursos de formació que determini la convocatòria. Els que siguin declarats “no apte” podran repetir una sola vegada aquesta fase. 

  

●Al final de la fase de pràctiques, l'aspirant serà avaluat com a “ apte” o “no apte” per una comissió. La puntuació inclourà la valoració 
dels cursos de formació que determini la convocatòria.. Els que siguin declarats “no apte” podran repetir una sola vegada el període de 

pràctiques. 

  

  
  
TTee  mm  aa   rr  ii  ss    aa  mm  bb    uu  nn    33  00  %%    dd  ee    dd  ee  ss  cc  oo  mm  pp  tt  ee 

 
La Federació de Secundària ASPEPC·SPS, en el seu afany per oferir cada cop més serveis als seus afiliats i adherits, ha arribat a 

un acord amb l'Editorial MAD per tal de poder adquirir els temaris d'oposicions en condicions avantatjoses. 

Us podeu descarregar un tema de mostra de la vostra especialitat en el web de l'editorial MAD. 
 

 
http://www.oposicion-secundaria.com/                                        93 317 02 37 – 93 317 60 86 

 

 

MMÀÀSSTTEERR  

 
 

■  El professorat interí i substitut d'especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors 

d'escoles oficials d'idiomes que d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic no estan en possessió del 

màster de formació de professorat de secundària o equivalent d'acord amb el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, 

hauran de presentar el document acreditatiu d'aquest requisit abans de la finalització del curs 2012/2013. Les persones 

interessades poden consultar la informació referent a aquest màster a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament 

(Borsa de treball de personal docent, apartat Requisits per a la incorporació). 
 

■ Requisits de formació pedagògica i didáctica:                                                                                                                                                   

Per a les especialitats del cos de Professorat d'Ensenyament Secundari i del cos de Professorat d'Escoles Oficials d'Idiomes, cal tenir un títol 

oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008. 

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:  
      ●   el certificat d'aptitud pedagògica (CAP), 
      ●   els títols d'especialització didáctica, 
      ●   el certificat de qualificació pedagògica (CQP). 
 

Exempcions. Està exempt d'aquest requisit qui acrediti el següent:  

●  que abans d'acabar el curs 2008-2009 va impartir docència a l'ESO, el Batxillerat, la Formació Professional o els Ensenyaments d'Idiomes 

durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus. 

●  que va obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009:  

▪        Mestre, Mestre d'Ensenyament Primari o Diplomatura en Professorat d'Educació General Bàsica   

   ▪        Llicenciatures de Pedagogia i  Psicopedagogia  

   ▪▪                LLiicceenncciiaattuurreess  ddee  PPssiiccoollooggiiaa  ddee  ll’’EEdduuccaacciióó,,  EEvvoolluuttiivvaa  ii  ddee  ll’’eedduuccaacciióó  ii  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióó  ssoocciiaall,,  oorrggaanniittzzaacciioonnaall  ii  eedduuccaattiivvaa  

▪        Llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (itinerari educació) 

▪        Títol Superior de Música (especialitat de Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General)  

▪        Títol Superior de Dansa (especialitat de Pedagogia de la Dansa) 

    ▪▪        LLlliicceenncciiaattuurraa  oo  ttiittuullaacciióó  eeqquuiivvaalleenntt  aammbb  ffoorrmmaacciióó  ppeeddaaggòòggiiccaa  ii  ddiiddááccttiiccaa  ((aammbb  uunn  mmíínniimm  ddee  8800  ccrrèèddiittss  rreellaacciioonnaattss  aammbb  ll’’eedduuccaacciióó))  

    ▪▪                118800  ccrrèèddiittss  ddee  ppeeddaaggooggiiaa  ii  ppssiiccooppeeddaaggooggiiaa  ((cceerrttiiffiiccaacciióó  eemmeessaa  ppeerr  llaa  UUnniivveerrssiittaatt))..  

  

●●    DD’’aaccoorrdd  aammbb  eell  qquuee  eessttaabblleeiixx  ll’’OOrrddrree  EEDDUU//22664455//22001111,,  ddee  2233  ddee  sseetteemmbbrree,,  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  ffoorrmmeenn  ppaarrtt  ddee  llaa  bboorrssaa  aammbb  uunnaa  ttiittuullaacciióó    

eeqquuiivvaalleenntt  aa  eeffeecctteess  ddee  ddooccèènncciiaa  ppeerr  aallss  eennsseennyyaammeennttss  ddee  ffoorrmmaacciióó  pprrooffeessssiioonnaall  ((ttèèccnniicc  ssuuppeerriioorr  ii  ttèèccnniicc  eessppeecciiaalliissttaa))  qquuee,,  ppeerr  llaa  

sseevvaa  ttiittuullaacciióó,,  nnoo  ppooddeenn  aacccceeddiirr  aallss  eessttuuddiiss  ddee  mmààsstteerr  rreegguullaattss  ppeerr  ll’’OOrrddrree  EECCII//33885588//22000077,,  ddee  2277  ddee  ddeesseemmbbrree,,  hhaauurraann  ddee  pprreesseennttaarr  uunnaa  

cceerrttiiffiiccaacciióó  ooffiicciiaall  qquuee  aaccrreeddiittii  qquuee  eessttaann  eenn  ppoosssseessssiióó  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióó  ppeeddaaggòòggiiccaa  ii  ddiiddààccttiiccaa  eeqquuiivvaalleenntt  aa  ll’’eexxiiggiiddaa  aa  ll’’aarrttiiccllee  110000  ddee  llaa  

LLlleeii  OOrrggàànniiccaa  22//22000066  aabbaannss  ddeell  3311  dd’’aaggoosstt  ddee  22001133..  

●●        DDiissppoossiicciióónn  ttrraannssiittoorriiaa  úúnniiccaa..  EEqquuiivvaalleenncciiaa  ddee  llaa  ddoocceenncciiaa  iimmppaarrttiiddaa  aa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ppeeddaaggóóggiiccaa  yy  ddiiddááccttiiccaa..  

  TTeennddrráánn  rreeccoonnoocciiddoo  eell  rreeqquuiissiittoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ppeeddaaggóóggiiccaa  yy  ddiiddááccttiiccaa  aa  qquuee  ssee  rreeffiieerree  llaa  pprreesseennttee  OOrrddeenn,,  qquuiieenneess  aaccrreeddiitteenn  qquuee  ccoonn  

aanntteerriioorriiddaadd  aall  11  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001122  hhaann  iimmppaarrttiiddoo  ddoocceenncciiaa  dduurraannttee  ddooss  ccuurrssooss  aaccaaddéémmiiccooss  ccoommpplleettooss  oo  22  cciiccllooss  ddee  eennsseeññaannzzaass  

ddeeppoorrttiivvaass  ccoommpplleettooss  oo,,  eenn  ssuu  ddeeffeeccttoo,,  1122  mmeesseess  eenn  ppeerrííooddooss  ccoonnttiinnuuooss  oo  ddiissccoonnttiinnuuooss,,  eenn  cceennttrrooss  ppúúbblliiccooss  oo  pprriivvaaddooss  ddee  eennsseeññaannzzaa  

rreeggllaaddaa  ddeebbiiddaammeennttee  aauuttoorriizzaaddooss,,  eenn  llooss  nniivveelleess  yy  eennsseeññaannzzaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

●●        MMééss  iinnffoorrmmaacciióó  aa  ll’’aaddrreeççaa  wweebb:: hhttttpp::////wwwwww..ggeennccaatt..ccaatt//eeccoonnoommiiaa//uurr//aammbbiittss//uunniivveerrssiittaattss//eessttuuddiiss__uunnii//mmaasstteerrss//pprrooffeessssoorraatt__sseeccuunnddaarriiaa//  

●●        LLaa  pprreeiinnssccrriippcciióó  eess  ffaarràà  aall  ppoorrttaall  hhttttpp::////aacccceessnneett..ggeennccaatt..ccaatt..  
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http://www.oposicion-secundaria.com/
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/11/28/pdfs/BOE-A-2008-19174-C.pdf
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/estudis_uni/masters/professorat_secundaria/
http://accesnet.gencat.cat/


              NNOORRMMAATTIIVVAA    DDEELL    PPRROOFFEESSSSOORRAATT    IINNTTEERRÍÍ 

 

■  PPeerr  aall  ccuurrss  22001122--22001133 

● Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013 

● Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es dicten instruccions per a l’aplicació del punt 
4 de l’acord  GOV/60/2012, de 26 de juny, en relació amb les substitucions del personal docent dels centres públics d’ensenyament no 

universitari per al curs 2012-2013. 

● Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d'11 de maig, per la qual es dicten instruccions 

referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics 

dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2011-2012. 

●  Resolució ENS/1016/2012, de 22 de maig, per la qual s'estableixen els terminis per a l'actualització i modificació de les dades dels 

aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013. 

■  General 

●  Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les 

convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en 

centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011, modificada per la Resolució 

ENS/1501/2011, de 15 de juny. 

●  Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de 
coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per la Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.                                 
                                          

●  Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'Educació 
Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos 
docents d'Ensenyament Secundari.                                                                            
                           

●  Resolució EDU/3969/2007, de 21 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten 
instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost.                                             
                                             
●  Ordre EDU/250/2007, de 12 de juliol, sobre procediment de reconeixement dels estadis de promoció al personal interí no universitari.

                          
●    Resolució EDU/1667/2007, de 5 de juny, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de triennis al personal interí docent.         

●   Reial  Decret  276/2007, de 23 de febrer  pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos 

docents a que es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.                                                                  
  
●  Ordre EDU/334/2006, de 27 de juny, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries 
referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, regulada pel Decret 133/2001, de 29 de 

maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.                                      
                           
●    Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE)   

●  Decret 172/2005, de 23 d'agost, de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar 

serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent. 

●    Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí. 

■  Màster   

●   Reial decret 276/2007, de 23 de febrer; Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre; Resolució de 17 de desembre de 2007 (Acord de 
Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007); Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre; Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre. 
Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre.      
(http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/estudis_uni/masters/professorat_secundaria/)            
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http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Borsa_treball_personal_docent/ARXIUS/decret_133_2001.pdf


 

BBUUTTLLLLEETTAA    DD''AADDHHEESSIIÓÓ    AA    AASSPPEEPPCC  ··  SSPPSS 

 

 

 

DD  aa  dd  ee  ss    pp  ee  rr  ss  oo  nn  aa  ll  ss 
 

Cognoms: Nom: 
 

Data de naixement: NIF: 
 

Carrer: 
 

CP: Població: Comarca: 
 

Telèfon: Mòbil: Fax: 
 

Adreça electrònica: 

 
 

DD  aa  dd  ee  ss    pp  rr  oo  ff  ee  ss  ss  ii  oo  nn  aa  ll  ss 
 

Situació laboral (DD, PP, IN, atur): Centre de treball: 
 

Adreça: 
 

CP: Població: Comarca: 
 

Especialitat/s: 

 
 

AA  uu  tt  oo  rr  ii  tt  zz  aa  cc  ii  óó    bb  aa  nn  cc  àà  rr  ii  aa 
 

Titular: 
 

Caixa o banc: Agència: 
 

Adreça: 
 

CP: Població: Comarca: 

 
Sr. Director, us prego que, fins a nou avís, feu efectius, amb càrrec al meu compte, els rebuts d'ASPEPC·SPS que li siguin presentats al 

c/c o llibreta núm: 
 

 
 
 

Localitat, data i signatura: 

 
● D'acord amb la Llei 5/1999, de 13 de desembre, us informem que les dades de caràcter personal incloses en aquest formulari s'inclouran en un fitxer     

de dades   que  la Federació ASPEPC·SPS, i els sindicats que la formen, podran utilitzar amb la finalitat d'oferir -vos información de caràcter professional     

i sindical i serveis exclusivament referits a l'àmbit de l'ensenyament. D'acord amb el que estableix l'esmentada Llei, en qualsevol moment podreu exercir  

els vostres drets d'accés,  d'oposició, de rectificació i de cancelació per comunicació escrita a l'atenció  de qualsevol dels dos sindicats, ASPEPC  i SPS.                                                         

                        

                       Podeu enviar la butlleta per correu postal o per fax 
 També podeu afiliar-vos on-line en els nostres webs  

                

AASSPPEEPPCC C/ Pelai,12, 4t F – 08001 Barcelona   Tel./Fax 93 317 02 37 

SSPPSS  C/ Ausiàs March, 26, 3r 2a – 08010 Barcelona     Tel.  93 317 60 86       

                                                                                               Fax  93 318 72 70 

                      http://aspepc.cat – http://sindicat.info 

 



 

 

SSEERRVVEEII   DD''AALLEERRTTEESS     SSMMSS 

 

 

Envia 

AALLTTAA  114444000066 

al número 

666688..555566..777777  
 

 

i rebràs un SMS quan: 
 

 

 S'obri el termini d'actualització i modificació de les dades de la 

borsa de treball (un cop per trimestre). 
 

 

 Es publiqui el nou número d'ordre de la borsa i la baremació    

provisional dels serveis prestats per tal de poder presentar qualsevol 

reclamació en els terminis establerts. 
 
 

    SSeerrvveeii  ggrraattuuïïtt  dd''AASSPPEEPPCC··SSPPSS  
 
hhttttpp::////sseeccuunnddaarriiaa..iinnffoo//ssmmss..pphhpp  

 

  

  

  

  

  

  

FFeeddeerraacciióó  ddee  SSeeccuunnddààrriiaa  AASSPPEEPPCC··SSPPSS 
 

Tel.    93 317 02 37 -  93 317 60 86 
 

Protecció de dades 
 

D'acord amb la Llei 5/1999, de 13 de desembre, us informem que les dades de caràcter personal incloses en aquest formulari s' inclouran en un fitxer de dades que  
la Federació ASPEPC·SPS, i els sindicats que la formen, podran utilitzar amb la finalitat d'oferir-vos información de caràcter professional i sindical i serveis 
exclusivament  referits a l'àmbit de l'ensenyament. D'acord amb el que estableix l'esmentada Llei, en qualsevol moment podreu  exercir  els vostres drets d'accés,  
d'oposició, de rectificació i de cancelació per comunicació escrita a l'atenció de qualsevol dels dos sindicats, ASPEPC  i SP S.  

  

  

  

 


