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AGENDA
Servei de consultes
ASPEPC
Sindicat de Secundària
SPS
Sindicat de Professors 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

C. Ausiàs Marc, 26, 3r 2a – 08010 Barcelona
Tel. 93 317 60 86 - Fax 93 318 72 70
@ info@sindicat.info

http://sindicat.info

Ad r e c e s i t e l è f o n s d e l D e p a r t a m e n t d ' E d u c a c i ó
Serveis Centrals
Departament d'Educació

Via Augusta, 202-226 - Barcelona
Tel. 93 551 69 00 - Fax 93 241 53 42

Consorci d'Educació de
Barcelona

Plaça Urquinaona, 6 - Barcelona
Tel. 93 551 10 00

Serveis Territorials
Barcelona Comarques

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

Serveis Territorials
Baix Llobregat

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

Serveis Territorials
Catalunya Central

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

Serveis Territorials
Vallès Occidental

C. del Marquès de Comillas, 67-69 - Sabadell
Tel. 93 748 44 55 - Fax 93 727 35 88

Serveis Territorials
Maresme - Vallès Oriental

C. Santa Rita, 1 (Edifici Cafè de Mar) - Mataró
Tel. 93 693 18 90 - Fax 93 790 68 38

Serveis Territorials
Girona

Plaça de Pompeu Fabra, 1 - Girona
Tel. 872 975 000 - Fax 872 975 650

Serveis Territorials
Lleida

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

Serveis Territorials
Tarragona

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

Serveis Territorials
Terres de l'Ebre

C. Mare de Déu de la Providència, 5-9 - Tortosa
Tel. 977 44 87 11 - Fax 977 44 87 18

http://www.gencat.cat/educacio

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.

Al t r e s d a d e s d ' i n t e rè s
XTEC
Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya
ÈPOCA / ATRI

Correu electrònic xtec. Formació permanent del
professorat. Recursos educatius. Webs de centres.
http://www.xtec.cat
Consulta de la nòmina, certificat d'hisenda i expedient
personal. Accés a ATRI: https://arhpa.gencat.cat/

https://epoca.gencat.net

SOC (INEM)
Servei d'Ocupació de Catalunya

Consultes i gestions relacionades amb la situació
d'atur.
Tel. 93 553 61 00 / 901 119 999

http://www.oficinatreball.net

INSS
Institut Nacional
de la Seguretat Social

Consultes i gestions relacionades amb incapacitat
temporal, maternitat, jubilació.
Tel. 901 502 050 / 900 166 565

http://www.seg-social.es
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SOC

Mapa comarcal de Catalunya

D i s t r i b u c i ó d e l e s c o m a r q u e s p e r S e r v e i s Te r r i t o r i a l s
Serveis Territorials

Comarques de Catalunya

Consorci d'Educació de Barcelona

Tots els districtes del municipi de Barcelona.

Barcelona Comarques

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

Baix Llobregat

Baix Llobregat.

Catalun ya Central

Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès.

Maresme – Vallès Oriental

Maresme i Vallès Oriental.

Vallès Occidental

Vallès Occidental.

Girona

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

Lleida

Alt Urgell, Alta Ribagorça, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla
d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell i Vall d'Aran.

Tarragona

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

Terres de l'Ebre

Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
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C a l e n d a r i c u r s e s c o l a r 2 0 10 - 2 0 1 1
Inici de les activitats del professorat

● 1 de setembre de 2010.

Inici de les classes

● 7 de setembre de 2010, excepte CFGS, EOI, CFA i AFA (14 de setembre).

Festivitat del Pilar

● 12 d’octubre de 2010.

Festivitat de Tots Sants

● 1 de novembre de 2010.

Festivitat Dia de la Constitució

● 6 de desembre de 2010.

Festivitat de La Inmaculada

● 8 de desembre de 2010.

Vacances de Nadal

● Del 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011, ambdós inclosos.

Període vacacional del 2on. trimestre

● Del 28 febrer al 4 de març ó del 7 de març al 11 de març de 2011.

Vacances de Setmana Santa

● Del 18 d’abril al 25 d'abril de 2011, ambdós inclosos.

Fi de les classes

● 22 de juny de 2011.

Festivitat de Sant Joan

● 24 de juny de 2011.

Fi de les activitats del professorat

● 7 de juliol de 2011.

Dos dies de festivitats locals

● Dates determinades pel municipi.

Tres dies de lliure disposició

● Dates determinades pel centre.

C a l e n d a r i d e l p r o f e s s o r a t i n t e r í (previsió)
Un cop per
trimestre

● Consulta i actualització de les dades de la borsa de treball: dades personals, especialitats, àmbits territorials,
disponibilitat per jornades reduïdes , CEIP's, o llocs de treball específics i centres amb característiques especials.
● Convocatòria de les proves per a la provisió de places de funcionaris docents (oposicions).

Gener a
març

Abril

● Presentació de la sol·licitud de participació a les oposicions a través del web del Departament.
● Sol·licitud de l'informe que substitueix la part B.2 de la prova. A la sol·licitud telemàtica de participació a les
oposicions, cal indicar si s'opta per l'emissió d'un informe nou, o bé per recuperar el d'una convocatòria anterior.
● Oposicions: inici de les proves per a la provisió de places de funcionaris docents (previsió)
● 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 i renúncies a l'acord d'estabilitat.

Maig a juny

● 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 2010-2011 per part del personal amb serveis
prestats, a través del web del Departament.
● Presentació de documentació per part dels seleccionats a les oposicions.
● Sol·licitud de destinació provisional per part de tot el professorat que superi el procés selectiu
● Publicació de la llista definitiva del professorat de la borsa, ordenada en funció del temps de serveis prestats.

Juny a juliol

● Resolució definitiva de les adjudicacions de destinacions provisionals a llocs de treball vacants.
● Publicació de la llista del professorat que té dret a la pròrroga per rebre un nomenament per al mes de juliol.
● Actualització de la borsa, afegint les persones que superin la fase d'oposició però que no han estat seleccionades.
● Una vegada realitzada l'adjudicació de destinacions provisionals, la llista única de la borsa de treball se
subdividirà funcionalment segons els Serveis Territorials sol·licitats com a preferents.

Agost

● Publicació de la convocatòria dels actes de nomenament telemàtics per part dels diferents Serveis Territorials.
● Publicació de la llista amb l'àmbit territorial assignat a tot el professorat interí acollit a l'acord d'estabilitat que no
hagi estat destinat a les adjudicacions d'estiu.

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. Cal consultar el web del servei territorial triat com a preferent.
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GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL
Com apunt ar- se a la borsa de t reball docent ?
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 al mes de juliol. Durant el curs també hi poden haver altres convocatòries
extraordinàries per accedir a la borsa en les especialitats en què no hi hagi prou candidats.

Convocatòria
d'oposicions

● Les persones que malgrat no ser seleccionades hagin superat la fase d'oposició, s'incorporaran
directament al final del bloc 1 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, al darrer trimestre del curs, manifestar la conformitat a formant-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 al mes de maig i el definitiu al mes de juny.

Dades registrades a la borsa de treball
Dades personals

Especialitats
Àrea territorial
preferent

Àmbits territorials
per jornades

Altres àrees
territorials

● 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’Educació.
● Les dades personals es poden modificar al llarg del curs mitjançant una instància.
● Les especialitats es poden marcar (afegir) o desmarcar (treure) de la pantalla (el professorat acollit a
l'acord només pot afegir-ne).
● Les especialitats indicades amb “PC” necessiten prova de capacitació. Les especialitats amb la
qualificació de “no apte” en la prova de capacitació no es poden marcar.
● Servei territorial preferent: cal seleccionar un servei territorial preferent dels deu existents.
● 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’hauran de sol·licitar almenys dues àrees territorials en el cas d’optar a les comarques de Barcelona
(inclòs l’àrea territorial demanada com a preferent), dos serveis territorials de 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.
● També es podrà manifestar la disponibilitat a treballar en altres comarques diferents de les incloses en
el servei territorial preferent.

● Llocs de treball específics: aula d'acollida, audició i llenguatge amb coneixement de llenguatge de
Disponibilitat per
signes, aula hospitalària, atenció domiciliària, llocs itinerants ZER.
treballar a llocs
● Centres amb característiques especials: CREDA, CREDV, EAP, centres penitenciaris, centres de
específics
protecció de menors, CFA i AFA.
i centres especials
● A partir de febrer de 2010 és obligatori acceptar les substitucions en centres especials i llocs específics.
Disponibilitat per
treballar en
centres d'educació
infantil i primària

● Només es convocarà el professorat de secundària quan no quedin mestres disponibles.
● Es rebrà un nomenament del cos de mestres a tots els efectes (inferior retribució, etc).
● Si s’ha marcat aquesta opció no es podrá renunciar a un nomenament dins del S.T. preferent.

Pro va de capaci t ació
● 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 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.
● Per a participar en aquestes proves cal estar alerta de les convocatòries en els webs dels diferents Serveis Territorials.
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Com s'ordena l a l li st a d'aspi rant s?
Bloc

Col·lectiu

Ordenat en funció de:

1a

Professorat interí o substitut que ja ha prestat serveis en algun cos
docent.

El temps de serveis prestats.

1b

Persones que, malgrat no haver prestat serveis, han superat la fase
d'oposició sense haver estat seleccionades en el procés selectiu.

La puntuació obtinguda en el procés selectiu.

2a

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 en què van
participar i número d'ordre assignat d'acord
amb el barem establert en cada convocatòria.

2b

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

El barem establert a les convocatòries.

Manteniment i baixa de la borsa de treball
Es té dret a
mantenir el
número
d'ordre
de la llista

● Excedències per 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

Motius de
baixa de la
borsa

● La renúncia, la no acceptació de 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 continuar formant-ne part de la
borsa en el termini que el Departament obri per a fer-ho (normalment el tercer trimestre).

L'acord d'est abi lit at
Destinataris

Tot el professorat interí o substitut que havia prestat 3 anys o més de serveis el 31 d'agost de 2007, i que havia
treballat durant el curs 2006-07, es va poder acollir a la darrera convocatòria del pacte d'estabilitat.

Garanties

El Departament garanteix a tot el professorat acollit a l'acord:
● Nomenament anual (d'1 de setembre a 31 d'agost) com a interí o substitut fins al 31 d'agost de 2011.
● Preferència en tots els procediments d'adjudicació per davant de la resta d'interins, encara que aquests
tinguin un número de barem inferior i/o estiguin confirmats per la direcció del centre.
Fins al 31 d'agost de 2011, el professorat acollit a l'acord està obligat a:

Obligacions

● Sol·licitar un mínim de quatre comarques.
● Sol·licitar un mínim de dos serveis territorials a la província de Barcelona i Tarragona i un a Girona i i Lleida.
● Obligació de presentar-se a les convocatòries d'oposicions, excepte si es tenen 55 anys o més.

Curs d'iniciació a la tasca docent
● 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 un curs escolar.
● L'avaluació positiva del curs permetrà l'obtenció de l'informe que substitueix la part B2 de la prova per a les oposicions.
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ELS NOMENAMENTS
Proce diment s d'adj udi caci ó de llocs de treball
Nomenaments d'estiu o
destinacions provisionals
(mes de juny)

Qui

Què

Quan

Com

● Tot el professorat interí i substitut que
hagi prestat serveis ha de participar
obligatòriament
en aquest procés
d'adjudicació telemàtic. En cas de no fer-ho
el Departament li pot adjudicar una
destinació d'ofici.

● 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.

● La sol·licitud s'ha de formalitzar
telemàticament a finals de cada curs en el
web del Departament.
● A la resolució definitiva hi constaran les
adjudicacions de destinacions provisionals
de tot el professorat afectat, tant interí com
funcionari.
● Les adjudicacions de destinacions dels
opositors seleccionats es publicaran
a finals de juny.

● 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 un dels centres,
municipis, zones de desplaçament o
comarques demanades a la sol·licitud).
● Ofici (dins l'àmbit dels dos SSTT
que esteu obligats a demanar en el cas
de les províncies de Barcelona i
Tarragona, o bé dins l'àmbit d'un únic ST
en el cas de Girona i Lleida).

Nomenaments telemàtics

Nomenaments telemàtics

(de finals d'agost fins a l’inici
de curs al setembre)

(a partir de setembre i durant la
resta del curs)

● 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.

● En aquest procediment es pot
ser nomenat per a cobrir vacants o
substitucions, tant a dedicació
completa com de jornada inferior a
l'ordinària (0,33 – 0,50 – 0,66 –
0,83) en el servei territorial triat com
a preferent segons les dades
registrades a la borsa.
● En el cas del professorat acollit a
l'acord d'estabilitat, el Departament
pot modificar d'ofici, entre els
demanats,
l'àmbit
territorial
d'adscripció preferent. Si, tot i així,
no se li ha pogut adjudicar una
vacant, rebrà un nomenament anual
com a substitut.

● 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 (0,33 – 0,50 – 0,66 – 0,83)
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.

● L'assignació automàtica de
destinacions es pot fer qualsevol
dia de la setmana a partir dels
darrers dies d'agost i fins a
l'inici de le classes.
● El mateix 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.

● L'assignació
automàtica
de
destinacions es fa normalment tots
els dilluns, dimecres i divendres,
al llarg de tot el curs.
● 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.

● Per 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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N omenament s tel emàt i cs
■ 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 momento, els professors únicament poden ser convocats per participar als actes de nomenament
telemàtic organitzats pel servei territorial que tinguin triat com a preferent. El Departament únicament pot modificar
d'ofici el servei territorial preferent a les persones acollides al pacte d'estabilitat que no hagin obtingut cap destinació a
les adjudicacions d'estiu.

■ 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.



Un cop s'inicien les classes i durant tot el curs, normalment es fan cada dilluns, dimecres i divendres.

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


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

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


Al menú de la dreta punxeu sobre “Nomenaments telemàtics de docents per a l’adjudicació de vacants i substituc..”.


Seleccioneu el Consorci o el Servei Territorial que vau demanar com a preferent a la darrera actualització de dades
de la borsa de treball. Si no recordeu quin és el vostre servei territorial preferent, aneu al menú central de la página i
punxeu sobre “Consulta i modificació de dades” . Per accedir a l'aplicació 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 treballar en centres d'educació infantil i primària també han de consultar els “Nomenaments telemàtics
de mestres d'educació infantil i primària”.



Si teniu 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 de l'esquerra seleccioneu “Nomenaments telemàtics”.

·9·

■ Quin procediment cal seguir per acceptar o refusar una adjudicació?
L'estructura de la pantalla del web on es recull tota la informació sobre els nomenaments telemàtics és molt similar a tots els Serveis
Territorials.

4►

1►
3►
2►
5►

6►

1) Personal convocat als actes de nomenaments. El dies de les adjudicacions, dilluns, dimecres i divendres, abans de les 11 del
matí, es pot consultar, al web del Consorci d'Educació de Barcelona i a les pàgines web dels Serveis Territorials d'Educació, 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 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 són 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. Si s’ha aceptat la proposta, cal 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. El fet de no acceptar una adjudicació suposa l'exclusió de la borsa, excepte si:
• s'al·lega i s'acredita un motiu justificat (baixa mèdica, maternitat, etc).
• l'adjudicació correspon a un lloc de treball específic o centre de característiques especials i no s’ha demanat aquesta opció.
• l’adjudicació correspon a una jornada de dedicació inferior a l'ordinària i no s’ha demanat aquesta disponibilitat.
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 9 del matí, i les persones interessades s'hi podran inscriure entre les 9
i les 13h, 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, el col·lectiu al qual pertany i el número de barem.
Per a determinats llocs de treball que requereixin un perfil molt específic es requerirà entrevista prèvia. Aquests llocs de treball que
s'adjudiquin són irrenunciables.
● Accés als videos-tutorials: http://www.gencat.cat/educacio/video/Accept_adjudicacio05-05.swf
http://www.gencat.cat/educacio/video/Fin_adjudicacio05-05.swf
● Per a resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Educació (902 532 100), de
dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s'hi pot enviar un correu electrònic (sau.educacio@gencat.cat).
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Durada dels nomenaments
Tipus de plaça

Data màxima
31/08/2011
(1 any)

● Vacants a dedicació completa obtingudes en els nomenaments
d'estiu (destinacions provisionals).

31/08/2011
(1 any)

● Vacants obtingudes en els nomenaments telemàtics a partir de
finals d'agost.

31/08/2011
(1 any)

● En el cas de no obtenir una vacant a les destinacions d'estiu, el
professorat acollit a l'acord d'estabilitat rebrà un nomenament
anual com a substitut, és a dir que si entre substitució i substitució
passen uns dies, aquests es cobraran igualment.

31/08/2011
(1 any)

● Vacants a dedicació completa obtingudes en els nomenaments
d'estiu (destinacions provisionals).

31/08/2011
(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.

Vacant
Professorat
interí acollit
a l'acord
d'estabilitat
Substitució

Vacant

31/08/2011

● Els nomenaments per substituir reduccions de jornada
tindran inicialment com a data de finalització el dia 31 d'agost,
sempre que el titular no s'incorpori amb anterioritat.
● Requisit:
● La data d'inici del nomenament ha de ser anterior a l'1 de
març de 2010.

31/07/2011

● Per a rebre un nomenament fins al 31 de juliol i la
liquidació corresponent al període de vacances no gaudides el mes
d'agost (proporcional al temps treballat) caldrà reunir TOTS
aquests requisits:
● Haver prestat un mínim de sis mesos de serveis.
● Haver treballat almenys un dia del 3er. trimestre de 2011.
● Participar en un curs de formació permanent durant el mes
de juliol, o bé presentar-se a les oposicions.
● Es té dret a cobrar l'atur corresponent al mes d'agost un cop
exhaurits els dies de vacances no gaudides (2,5 dies/mes
treballat).

Fins a la
incorporació
del/la titular

● El cessament del personal substitut es farà efectiu quan es
produeixi la reincorporació al seu lloc de treball del funcionari
després de finalitzar la baixa o, en qualsevol cas, el 30 de juny de
2011.
● Es té dret a cobrar l'atur un cop exhaurits els dies de vacances
no gaudides (2,5 dies per cada mes treballat), ja sigui entre
substitució i substitució durant el curs o els mesos d'estiu.

Resta de
professorat
interí
Substitució

Observacions

Dedicació horària en funció de la jornada laboral
Jornada
laboral

Hores
lectives

Horari
fix

Total
permanència

Altres
activitats

Total

100% (sencera)

18 hores

6 hores

24 hores

13'30 hores

37'30 hores

83% (mitja + terç)

15 hores

5 hores

20 hores

11'15 hores

31'15 hores

66% (dos terços)

12 hores

4 hores

16 hores

9 hores

25 hores

50% (mitja)

9 hores

3 hores

12 hores

6'45 hores

18'45 hores

33% (un terç)

6 hores

2 hores

8 hores

4'30 hores

12'30 hores
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RETRIBUCIONS 2010 (vigents de l’1 de juny fins al 31 de desembre)
Percepcions
Sou base

1.109,56 €

Si s’ocupa una plaça del cos de mestres o del cos de PTFP, el sou base és una
mica inferior al del cos d'ensenyaments secundaris o EOI (958,98 €).

Triennis

42,65 €

S'assoleixen automàticament cada tres anys de serveis prestats; no cal sol·licitarlos. 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 Complement de Destinació és una
mica inferior (473,35 €)

C.E.
General

571,37 €

Si ocupeu una plaça del cos de mestres, el Complement Específic General és una
mica inferior (558,66 €).

C.E.
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. El
professorat substitut té dret a cobrar la tutoria si el seu nomenament en el centre
és igual o superior a 3 mesos.

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.
Des de l'1 de setembre de 2008, s'ha de sol·licitar el seu reconeixement durant els
3 mesos anteriors al venciment de l'estadi. Requisits: 6 crèdits (un crèdit per any
de servei) + 3 crèdits per altres mèrits (d'aquests, com a mínim un crèdit ha de ser
de formació).

Professorat
interí

A les nòmines de juny i desembre constarà una quantitat en concepte de Paga Extraordinària
(el doble del sou base + triennis + CD) i una altra quantitat en concepte de Complement
Addicional Específic (no correspon al doble del CE).

Professorat
substitut

Cobrarà la paga extra de forma proporcional al temps treballat quan finalitzi el nomenament i es
percebi la quitança (finiquito).

Complement
Específic

Paga extra

Deduccions
Variable

IRPF

Seguretat Social

Atur

1,60 %

Contingències comunes

4,70 %

Formació contínua

0,10 %

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 que tingui un nomenament per a tot
l'any pot sol·licitar un IRPF fix en la retenció mensual per tal de
cobrar el mateix cada mes.
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.

Aj u t s i n di vi d u a l s
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.

Consul t a l a teva nòmi na
ÈPOCA / ATRI

https://epoca.gencat.net
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Serveis > Retribucions > Nòmina > Consulta dades

A T UR
Sol· l i cit ud de l a prest aci ó per at ur
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.
● 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 (SOC) de 8:15 a 13:30 h.

Termini

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

Documentació

● Imprès de sol·licitud de la prestació d'atur, en model oficial, que facilita l'OTG, degudament emplenat.
● Certificat/certificats d'empresa en les quals s'hagi treballat en els darrers 6 mesos.
● DNI.
● Si es té fills/es a càrrec cal presentar el llibre de família.

Quantia de la prestació
● 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 la
contingència d'atur dividida entre 180.
● Els primers 180 dies de la prestació es cobrarà el 70% de la base reguladora i a partir del 181, el 60% d'aquesta base.
● La prestació estarà subjecta a descomptes de Seguretat Social i IRPF.
● Els imports calculats no podran ser superiors al límit màxim ni inferiors al límit mínim establerts.
Treballador/a sense fills/es 1.087,21 €/mes (màx.) 497,00 €/mes (mín.)
Treballador amb un/a fill/a
Amb dos o més fills/es

● Aquests són els imports bruts del professorat
1.242,52 €/mes (màx.) 664,74 €/mes (mín.) amb nomenament a dedicació completa que es trobi
1.397,84 €/mes (màx.) 664,74 €/mes (mín.) en situació d'atur durant l'any 2010.

Durada de la prestació
Dies de cotització

Dies de prestació

Mesos de prestació

Des de 360 fins a 539

120

4

Des de 540 fins a 719

180

6

Des de 720 fins a 899

240

8

Des de 900 fins a 1.079

300

10

Des de 1.080 fins a 1.259

360

12

Des de 1.260 fins a 1.439

420

14

Des de 1.440 fins a 1.619

480

16

Des de 1.620 fins a1.799

540

18

Des de 1.800 fins a 1.979

600

20

Des de 1.980 fins a 2.159

660

22

Des de 2.160

720

24
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Jornades de dedicació inferior a l'ordinària i atur
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: 33%, 50%, 66% o 83% 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)

Va c a n c e s d ' e s t i u i a t u r
● 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.

A l t r e s s i t u a c i o n s ( m a t e r n i t a t , m a l a l t i a, nomenament de juliol )
Si s’agafa la baixa per malaltia amb el
nomenament vigent i l'alta es
produeix un cop finalitzat el
contracte.

● En aquest cas la Seguretat Social paga 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.

● Com en el cas anterior, 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 de l’INEM fins que s’acaba l’atur. Després paga la Seguretat Social fins
al màxim de temps legal permés.
● Es consumeixen dies d’atur.
● Es cobra de la Seguretat Social fins a la finalització del permís.
● No es consumeixen dies d’atur mentre dura la maternitat.

Si la maternitat s'origina mentre
s’està cobrant la prestació d'atur.
Substituts que tenen nomenament
al mes de juliol i están cobrant
prestacions de l’INEM o la S.Social.

● Per evitar una sanció per part d’aquests organismes, cal comunicar-ho per escrit
al SOC o a la S.Social amb la finalitat de no cobrar aquestes prestacions.

M és i nf ormaci ó
901 119 999

INEM

http://www.redtrabaja.es

SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya
INSS
Institut Nacional
de la Seguretat Social

S
SO
OC
C

93 553 61 00
http://www.oficinatreball.net

Models d'impressos, simuladors
de càlcul de la prestació, guies
informatives, consultes on-line,
etc.

901 502 050 / 900 166 565
http://www.seg-social.es

Federació de Secundària ASPEPC·SPS
C/ Pelai, 12, 4t F – 08001 Barcelona
C/ Ausiàs Marc, 26, 3r 2a – 08010 Barcelona
Tel. 93 317 02 37 – 93 317 60 86
Fax 93.317 02 37 – 93 318 72 70
Webs: http://secundaria.info
http://aspepc.cat - http://sindicat.info
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EXCEDÈNCIES, LLICÈNCIES, PERMISOS
i REDUCCIONS DE JORNADA

Excedències
Concepte

Durada

Observacions

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.
● El fill/a ha de tenir menys de 3 anys.
● 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.

Voluntària
per tenir cura
de familiars

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.

Voluntària per
violència de
gènere

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.

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.

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.

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.

Voluntària
per tenir cura
d'un/a fill/a

Causes greus
degudament
justificades

Programes
d'actuació
a l'estranger

Cura de persones
discapacitades
o familiars

Sou

No

No

No
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Permisos
Concepte

Sou

Durada

Observacions
● 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.

Deure
inexcusable

100%

El temps indispensable per
al compliment del deure.

Naixement,
acolliment
o adopció
d'un/a fill/a

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.

100%

S'amplia el permís de
maternitat pel 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.

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.

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.

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.

Naixement
de fills/es
prematurs/es

Maternitat

Paternitat

Lactància

● 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.

Atenció
de fills/es amb
discapacitació

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.

Trasllat
de domicili

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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Permisos
Concepte

Sou

Durada

Observacions
● 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.

Matrimoni
o unió estable
de parella

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.

Matrimoni
d'un/a familiar

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

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

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

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.

Atenció
d'un/a familiar

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.

Exàmens
prenatals i
tècniques de
preparació al
part

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.

En funció del cas.

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

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.

Assistència
a exàmens

Formació
permanent

Mort, accident,
malaltia greu o
hospitalització
d'un/a familiar

Situacions
de violència
de gènere

Flexibilització
horària
recuperable

100%

100%

Federació de Secundària ASPEPC·SPS
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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Reduccions de jornada
Concepte

Sou

Reducció
d'1/3 de
jornada

100%
Per cura
d'un/a fill/a
amb la totalitat
de la retribució

Compactació
de reducció
d'1/3 de
jornada

100%

Durada
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.
122 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.

Tot el curs.

Tot el curs.

● 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.

Tot el curs.

● 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.

Tot el curs.

● 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, on es
facilita el model d'instància.

Durant 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.

Tot el curs.

● La concessió de la reducció està subordinada a les
necessitats del servei.
● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials, on es
facilita el model d'instància.

Tot el curs.

●El professorat que tingui entre 55 i 64 anys i més de 15 anys
de servei podrà disposar de dues hores no lectives setmanals
per dedicar-se a altres tasques que no suposin atenció
directa a l'alumnat.
● L'edat mínima s'ha d'haver complert amb anterioritat a l'1 de
setembre del curs per al qual es demana.
● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials, entre l'1
i el 15 de juny del curs anterior per al qual se sol·licita.

(reducció 1/3)

60%
(reducció ½)

Per cura d'una
persona amb
discapacitat
psíquica, física
o sensorial

80%
(reducció 1/3)

60%
(reducció ½)

80%
Per tenir a
càrrec
un/a familiar

(reducció 1/3)

60%
(reducció ½)

80%
Per raó de
violència
de gènere

(reducció 1/3)

60%
(reducció ½)

Per tenir una
discapacitat
legalment
reconeguda
En casos de
processos de
recuperació per
raó de malaltia

Disminució
de la jornada
lectiva per raó
de ser major
de 55 an ys

100%

80%
(reducció 1/3)

60%
(reducció ½ )

100%

● Només pot gaudir d'aquesta reducció el personal interí amb
vacant des de l'1 de setembre i fins al 31 d'agost.
● 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.
● Si al començament del curs escolar s'està en situació de
compactació de la reducció de jornada, es té dret a l'assignació
d'una vacant.
● Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials, on es
facilita el model d'instància.

● 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.

80%
Per cura d'un/a
fill/a menor de
sis an ys

Observacions
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Llicències
Concepte

Malaltia

Sou

Sí

Durada

Observacions

Menys de 4 dies, no
cal justificar baixa
mèdica oficial. 4 dies
o més, cal presentar
baixa mèdica oficial.

● Retribució del 100% sempre que hi hagi nomenament vigent amb el
Departament, fins a 18 mesos.
● Si en el moment de la baixa no es té contracte vigent o s'acaba en el
seu transcurs es passa a cobrar el 75% sempre que es tinguin 180 dies
cotitzats, en els últims 5 anys.
● 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.
● Els estudis han d'estar adreçats a l'obtenció d'una nova especialitat
docent o relacionats amb el lloc de treball.
● La persona interina podrà sol·licitar no ser nomenada durant el
període d'aquests estudis.
● Cal sol·licitar el permís abans de tenir un nomenament i justificar-ho
documentalment.
● Es mantindrà el número d'ordre a la llista, però no computa com a
serveis prestats.

Estudis

No

El temps que durin
aquests estudis, però
tenint en compte que
s'ha de sol·licitar
cada curs.

Per risc durant
l'embaràs o
la lactància

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.

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.

Per a l'exercici
de funcions
sindicals

100%

MÀSTER
■ A partir de l'1 d'octubre de 2009, per tal d'exercir la docència a Secundària Obligatòria, al Batxillerat, a Cicles Formatius, a
l'EOI i als ensenyaments de règim especial, és obligatori estar en possessió de la formació pedagògica corresponent per a
totes les especialitats. Si ja es pertany a la borsa i no es tenen els requisits de tipus pedagògic citats als paràgrafs següents
o l'experiència docent de dos cursos acadèmics complets o 12 mesos en períodes continus o discontinus abans de
l’1/09/2009, serà obligatori acreditar aquest requisit abans d'acabar el curs 2010-11.

■ 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 didàctica
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 o Mestre d'Ensenyament Primari
▪
Diplomatura en Professorat d'Educació General Bàsica
▪
Llicenciatures de Pedagogia i Psicopedagogia
▪
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)
● Fins que no es desenvolupi la reglamentació corresponent no s'exigeix aquest requisit per impartir especialitats del cos de Professorat
Tècnic de Formació Professional del cos de Professorat d'Arts Plàstiques i Disseny i del cos de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny.
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OPOSICIONS
Distribució de l'oferta d'ocupació pública en el període 2008-2011
● Accés transitori. La Disposició 17ª de la LOE estableix que durant el període d'implantació d'aquesta (fins el curs 2010-2011) s'han
d'adoptar mesures que permetin la reducció del percentatge del professorat interí de tal manera que l'any 2011 aquest col·lectiu
representi com a màxim el 8% de la plantilla. Aquestes mesures han consistit bàsicament en la modificació d'alguns aspectes del
procediment selectiu i en la planificació d'una oferta d'ocupació pública que contempli un número suficient de places en el període 20082011 per tal d'afavorir la integració en els cossos docents del major nombre possible d'interins.
● Acord GOV/77/2008. En aquest acord de govern es recull la planificació de places pactada el 25 de juny de 2007 entre el
Departament i totes les organitzacions sindicals presents a la mesa de personal docent no universitari, entre les quals es troba
ASPEPC·SPS. En aquesta planificació es preveia convocar un total de 19.569 places en el període 2008-2011, de les quals 6.020
corresponien a especialitats del cos de Professors d'Ensenyaments Secundaris (ESO i Batxillerat).
● Propostes del Departament :
a) A la mesa sectorial del 17 de desembre de 2008, al•legant problemes pressupostaris, el Departament fa una proposta d'oferta de
places que retalla sensiblement les que s'havien acordat el 25 de juny de 2007, amb la qual cosa l'Administració incompleix allò que s'havia
pactat amb els sindicats i que també era un acord de govern. La retallada suposa la convocatòria de 4.096 places menys de les acordades
en el període 2008-2011, de les quals 990 corresponen al cos de Professors de Secundària.
b) A la mesa sectorial del 18 de noviembre de 2009 el Departament anuncia que no es convocaran places de Secundària ni EOI al
curs 2009/10. ASPEPC•SPS ha estat l'únic sindicat que ha exigit que es compleixi l'acord i que s'ofertin places de Secundària.
● Oposicions 2011. Si fem una lectura realista del decret llei 3/2010, de 29/5, de mesures urgents de contenció de la despesa i en
matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, en concret la seva disposició addicional cinquena que suspèn parcialment tots els acords
sindicals en l’àmbit del funcionari al servei de la Generalitat de Catalunya….no podem ser gaire optimistes.

Acord 25-06-2007

Darrera proposta 18-11-2009

2008

2009

2010

2011

Total

0

1.990

1.810

2.220

Prof. Secundària (FP)

375

0

298

Prof. Tècnics FP

336

0

Prof. EOI

62

Prof. Arts Plàst. i Disseny
Mestres Arts Plàst. i Disseny

Diferència
total

2008

2009

2010

2011

Total

6.020

0

2.230

0

2800

5.030

-990

0

673

375

0

0

250

625

- 48

258

0

594

336

0

0

220

556

-38

0

60

0

122

62

0

0

60

122

0

75

0

50

0

125

75

0

0

50

125

0

15

0

0

0

15

15

0

0

0

15

0

Mestres

3.700

4.070

2.700

1.550

12.020

3.700

200

3990

0

7.890

-4.130

Total

4.563

6.060

5.176

3.770

19.569

4.563

2.430

3.990

3.380

15.473

-4.096

Cos
Prof. Secundària (ESO i Bat.)

Te m a r i s a m b u n 3 0 % d e d e s c o m p t e
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.

93 317 02 37 – 93 317 60 86

http://www.oposicion-secundaria.com/

I n f o r m e q u e s u b s t i t u e i x l a p a r t B 2 de la fase d’oposició
Descripció

● La normativa preveu que la part B2 de la prova pugui ser substituïda per un informe de valoració dels
coneixements relacionats amb la unitat didàctica. Es pot optar per la recuperació de l'informe de cursos anteriors.

Requisits

● Cal tenir un nomenament en un mateix centre per un mínim de 6 mesos entre l'inici de curs i el darrer dia de
presentació de sol·licituds per participar a la convocatòria.

Procediment

● Cal manifestar l'opció per l'informe en el moment d'emplenar la sol·licitud per a participar a les oposicions.
● S'haurà de lliurar una còpia autentificada de l'informe al tribunal el dia de l'acte de presentació.
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La fase d'oposició
● La fase d'oposició té un pes del 60% en la nota global del procediment selectiu (60% fase d'oposició + 40% fase de concurs).
● Les diferents parts de la prova no són eliminatòries, però per a accedir a la fase de concurs s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5
sobre 10 punts a la fase d'oposició.
Part A:
Tema

● L'aspirant ha de triar un tema dels cinc extrets a l'atzar pel tribunal.
● Es disposa de 2 hores per desenvolupar el tema per escrit que posteriorment es llegirà
davant del tribunal.
● La part A representa un 40% de la nota final de la fase d'oposició.

Part B1:
Programació didàctica

● S'ha de lliurar al tribunal el dia de l'acte de presentació.
● Es disposa de 20 minuts per a la seva presentació i defensa davant del tribunal (més 5
minuts de debat).
● La part B1 representa un 30% de la nota final de la fase d'oposició, en el cas de
les especialitats que no han de realitzar la part B3.
● La part B1 representa un 20% de la nota final de la fase d'oposició, en el cas de
les especialitats que han de realitzar la part B3.

Part B2:
Unitat didàctica

● Es pot substituir per un informe.
● Es disposa d'1 h. per a la seva preparació.
● S'haurà d'exposar i defensar davant el tribunal durant 20 minuts (més 5 minuts de debat).
● La part B2 representa un 30% de la nota final de la fase d'oposició, en el cas de
les especialitats que no han de realitzar la part B3.
● La part B2 representa un 20% de la nota final de la fase d'oposició, en el cas de
les especialitats que han de realitzar la part B3.

Part B3:
Exercici pràctic

● Només s'haurà de realitzar en aquelles especialitats que incloguin habilitats instrumentals
o tècniques (Cicles Formatius, Tecnologia, Música i Dibuix).
● La part B3 representa un 20% de la nota final de la fase d'oposició.

La fase de concurs
● La fase de concurs té un pes del 40% en la nota global del procediment selectiu.
● Per accedir a la fase de concurs s'ha d'haver obtingut una puntuació mínima de 5 punts a la fase d'oposició.
● Els aspirants no podran assolir més de 10 punts a la fase de concurs.
1. Experiència docent
prèvia

1.1 Mateix cos, centres públics (0,7000/any - 0,0583/mes)
1.2 Diferent cos, centres públics (0,3500/any - 0,0291/mes)
1.3 Mateix nivell, altres centres (0,1500/any - 0,0125/mes)
1.4 Diferent nivell, altres centres (0,1000/any - 0,0083/mes)

màxim 7 punts

2. Formació acadèmica i
permanent

2.1 Expedient acadèmic (màx. 1,50 punts)
2.2 Postgraus, doctorat i premi extraordinari
● postgraus (1 punt)
● doctorat (1 punt)
● premi extraordinari doctorat (1 punt)
2.3 Altres titulacions universitàries (1 punt)
2.4 Titulacions de règim especial i FP
● titulació professional de música o dansa (0,5 punts)
● certificat aptitud EOI (0,5 punts)
● tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o d'FP (0,20 punts)
● tècnic esportiu superior (0,20 punts)
2.5 Formació permanent
● cursos durada no inferior a 30 hores (0,20 punts)
● cursos durada no inferior a 100 hores (0,50 punts)

màxim 4 punts

3. Altres mèrits

3.1 Nivell D català (0,40 punts)
3.2 Funcions específiques centres públics
● director (0,60 punts/curs)
● altres òrgans unipersonals govern (0,40 punts/curs)
● altres òrgans de coordinació docent (0,20 punts/curs)
3.3 Esportista d'alt nivell - EF (0,40 punts)
3.4 Superar la fase d'oposició a convocatòries anteriors
● nota entre 6 i 7,4999 (es multiplica pel coeficient 0,15)
● nota entre 7,5 i 10 (es multiplica pel coeficient 0,20)
3.5 Per activitats de formació impartida (0,20 punts/bloc de 20 hores)

màxim 2 punts
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NORMATIVA DEL PROFESSORAT INTERÍ
■ Per al curs 2010-2011
● Resolució EDU/2054/2010, de 15 de juny, per la qual s'anuncia la convocatòria 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.
● 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. Aquesta resolució deixa sense efectes la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, i les resolucions
EDU/1769/2007, de 12 de juny; EDU/1911/2008, de 10 de juny; EDU/163/2009, de 3 febrer, i EDU/1614/2009, de 4 de juny, que la modifiquen.
● Resolució EDU/1345/2010, de 26 d'abril, 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'Educació per al curs 2010-2011.
Aquesta resolució ha estat modificada, a la seva base 1.2.2, per la Resolució EDU/2066/2010, de 16 de juny.
● Resolució EDU/1080/2010, de 6 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal
funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius, dependents del Departament d'Educació, i altres llocs, amb
efectes d'1 de setembre de 2010, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics

■ General
● 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.
● Acord GOV/104/2009, de 26 de juny, pel qual s'aprova l'Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari sobre
la gestió de la borsa de treball de primària, de data 12 de juny de 2008.
● Ordre EDU/321/2009, de 16 de juny, per la qual es crea la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de
Formació Professional en instituts de Secundària dependents del Departament d'Educació i es convoca el procediment per accedir-hi.
● Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents, modificada per
la Resolució EDU/861/2009 i la Resolució EDU/2121/2009.
● 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.
● Acord GOV/77/2008, de 29 d'abril, en relació amb les condicions laborals del personal interí docent acordades a la Mesa sectorial de
negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya.
● 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, que modifica el Decret 133/2001, de
29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent.
● 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.
● 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 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, modificat pel Decret 172/2005.

■ 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.
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BUTLLETA D'ADHESIÓ A ASPEPC · SPS
Dades personals
Cognoms:

Nom:

Data de naixement:

NIF:

Carrer:
CP:

Població:

Comarca:

Telèfon:

Mòbil:

Fax:

Adreça electrònica:

Dades professionals
Situació laboral (DD, PP, IN, atur):

Centre de treball:

Adreça:
CP:

Població:

Comarca:

Especialitat/s:

Au t o r i t z a ci ó b a n c à ri a
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

ASPEPC C/ Pelai,12, 4t F – 08001 Barcelona Tel./Fax 93 317 02 37
SPS C/ Ausiàs Marc, 26, 3r 2a – 08010 Barcelona Tel. 93 317 60 86
Fax 93 318 72 70
http://aspepc.cat – http://sindicat.info

SERVEI D'ALERTES SM S
Envia

ALTA 106370
al número

693.843.603
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

Federació de Secundària ASPEPC·SPS
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 SPS.

