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PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT:
Actualització de les dades de la

borsa de treball 
La Resolució EDU/3706/2009, de 18 de desembre, per la qual es modifica la Resolució

EDU/1279/2009 introdueix una sèrie de novetats en el procés d'adjudicació.
Per això, d'acord amb la Resolució EDU/3733/2009, de 21 de desembre, s'estableix un nou

termini de consulta i actualització de les dades que consten en la borsa de treball.

Termini
• Entre l'11 i el 25 de gener de 2010, ambdós inclosos.
• Els canvis seran efectius a partir del mes de febrer de 2010.

Accés a l'aplicació informàtica
Cal accedir a l'aplicació des del web del Departament d'Educació: 
http://www.gencat.cat/educacio.
A partir del menú de l'esquerra cal seguir el següent camí: “Serveis i tràmits” > “Borsa de treball de 
personal docent” > “Consulta i actualització de les dades del personal que forma part de la borsa de 
treball”.
Cal identificar-se amb el codi d'usuari XTEC o en el seu defecte amb el codi d'usuari provisional.
Recordeu tenir  el  navegador amb l’opció de “Blocatge de pantalles emergents” desactivat,  o que 
permeti les pantalles emergents quan així ho demani el navegador.

Per consultes referents a l'usuari o dubtes informàtics cal dirigir-se al Servei d'Atenció a l'Usuari 
SAU del Departament d'Educació:

• Telèfon: 902 532 100
• sau.educacio@gencat.cat
• Horari: de 8h a 20h de dilluns a divendres, exclosos els festius 

Un cop validat l'usuari s'accedeix a les pantalles següents:

1) Dades de la borsa
A la primera pantalla hi apareix un desplegable que permet triar entre dues opcions:

• fins febrer de 2010: aquestes dades només es poden consultar i són les que es tindran en 
compte en els nomenaments que es realitzin durant el mes de gener.

• a partir de febrer de 2010: aquestes dades  es poden consultar i modificar i es tindran en 
compte pels nomenaments a partir de febrer de 2010.
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2) Dades personals
A la segona pantalla es permet modificar les dades personals referents a:

• DNI/NIE
• Nom i cognoms
• Telèfons de contacte:  com a mínim s'ha d'informar un telèfon mòbil per tal de poder rebre  

l'SMS en el cas d'estar convocat/da.
• Correu electrònic de contacte: també és un camp obligatori per tal de poder rebre qualsevol  

comunicació del Departament d'Educació.

3) Peticions d'àmbit territorial
A la part superior de la sol·licitud hi ha tres pestanyes diferents. Heu d’entrar-hi en l’ordre d’esquerra 
a dreta.

a) Àrea territorial preferent:

En primer lloc cal seleccionar un servei territorial preferent entre 
els deu existents:

Consorci d'Educació de Barcelona, Barcelona Comarques, 
Baix  Llobregat,  Catalunya  Central,  Maresme-Vallès 
Oriental,  Vallès  Occidental,  Girona,  Lleida  Tarragona  i  
Terres de l'Ebre.

b) Àmbits territorials per jornades:

• Jornades senceres:
En aquesta pantalla s'ha de seleccionar tots els municipis o totes les comarques o tota l'àrea 
territorial preferent fins a completar tot el territori. Si s'ha seleccionat el Consorci d'Educació 
de Barcelona cal prioritzar tots els districtes municipals o tota l'àrea territorial. 
És  obligatori  acceptar  qualsevol  substitució  de  jornada  sencera  sempre  i  quan  aquesta 
correspongui a un centre que pertanyi al servei territorial triat com a preferent.

• Jornades reduïdes:
La petició d'un lloc de treball de jornada reduïda és opcional.
Es pot manifestar la disponibilitat per acceptar substitucions 
de cadascuna de les quatre tipologies de jornades reduïdes de 
forma independent:

• 33% (un terç), 
• 50% (mitja),
• 66% (dos terços),
• 83% (mitja + un terç).

Es pot demanar un lloc de treball de jornada reduïda per cada districte municipal, municipi, 
comarca o  àrea  territorial  en  què  us  interessi  treballar,  de  manera  que  ja  no  caldrà  que 
aquesta opció sigui extensiva a tot el territori com fins ara.
Si no voleu demanar cap lloc de treball de jornada reduïda, no seleccioneu cap preferència 
territorial o elimineu-les.
A partir de febrer del 2010 serà motiu de baixa de la borsa de treball NO acceptar un 
nomenament inferior a la jornada sencera si s'ha manifestat aquesta disponibilitat a les 
dades de la borsa. Al contrari del criteri aplicat fins ara, el fet de marcar alguna d'aquestes 
opcions de jornada reduïda comportarà l'obligatorietat d'acceptar les substitucions 
Els dies treballats en jornades reduïdes computen com a dies sencers a efectes d'antiguitat a la 
borsa de treball.



c) Altres àrees territorials:
Per últim, en el cas d'optar a fer substitucions en les comarques de les províncies de Barcelona o 
Tarragona, en aquesta darrera pestanya s'haurà de sol·licitar com a mínim un segon servei territorial 
o el Consorci d'Educació de Barcelona.
En canvi, si el servei territorial triat com a preferent és Girona o Lleida, aquesta opció és voluntària. 
En  ambdós  casos  també  es  podrà  manifestar  la  disponibilitat  per  treballar  en  altres  comarques 
diferents de les incloses en el servei territorial preferent.

4) Especialitats i centres d'educació infantil i primària
En aquesta pantalla cal seleccionar les especialitats que s'està disposat a impartir entre totes les que 
el Departament considera que s'està capacitat en funció de les titulacions al·legades. Les especialitats 
de cicles formatius,  EOI (escoles oficials d'idiomes) i EASD (escoles d'arts i superiors de disseny) 
indicades amb les sigles (PC) requereixen la superació d'una prova d'idoneïtat o capacitació.
El professorat acollit al pacte d'estabilitat només podrà ampliar les especialitats demanades. La resta 
de professorat interí/substitut podrà ampliar o reduir el nombre d'especialitats entre totes les que té 
reconegudes.
El professorat de determinades especialitats del cos de professors d'ensenyaments secundaris també 
pot  manifestar  la  disponibilitat  per  treballar  en  centres  d'educació  infantil  o  primària. 
L'activació d'aquesta opció  comporta l'obligació d'acceptar totes  les  substitucions que els puguin 
oferir en aquests centres dins l'àmbit del servei territorial demanar com a preferent.

5) Llocs de treball específics i centres de característiques especials
La informació d'aquesta pantalla és opcional.
Es  permet  modificar  les  dades  referents  a  la  disponibilitat  per  a  treballar  en  centres  de 
característiques especials:

• Formació de persones adultes: impartir l’educació primària i/o 
secundària obligatòria a les persones adultes.

• Equips  d'assessorament  pedagògic  (EAP):  professors  de 
psicologia  i  pedagogia  per  donar  suport  psicopedagògic  als  
centres docents. Suposa desplaçaments.

• Centres  de  recursos  educatius  per  a  deficients  visuals 
(CREDV):  donar suport a les  necessitats educatives especials 
als alumnes amb dèficit visual. Suposa desplaçaments.

• Centres  de  recursos  educatius  per  deficients  auditius 
(CREDA):  mestres  especialistes  en  audició  i  llenguatge  i 
professors de psicologia i  pedagogia per donar suport  a les 
necessitats  educatives  especials  dels  alumnes  sords  o  amb 
trastorns del llenguatge. Suposa desplaçaments.

• Centres penitenciaris: impartir docència a persones adultes privades de llibertat.
• Centres de protecció de menors: impartir docència a menors d’edat privats de llibertat.

També es pot modificar la disponibilitat per a treballar en llocs de treball específics:
• Aula  d'acollida:  atenció  emocional  i  curricular  personalitzada  a  alumnes  nouvinguts  per 

obtenir les competències bàsiques en la llengua vehicular.
• Aula hospitalària: atendre en el centre hospitalari als alumnes en edat d’escolaritat obligatòria 

perquè pateixen malalties greus que no els permeten assistir al centre.
• Atenció domiciliària: atenció educativa en el domicili familiar als alumnes en edat d’escolaritat 

obligatòria que pateixen malalties greus que no els permeten assistir al centre. Jornada laboral  
d’un terç (6 hores lectives).

• Llocs  itinerants  (ZER):  atenció  com a  especialistes  als  diferents  centres  d’una  zona  o  un 
agrupament rural comportant desplaçament.

• Audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes: atenció a l’alumnat sord que 
requereix comunicar-se utilitzant el llenguatge de signes.



A partir  del  febrer  de  2010  també  serà  motiu de  baixa  de  la 
borsa  de  treball  NO  acceptar  substitucions en  centres  de 
característiques especials o llocs específics.
Les  substitucions  corresponents  a  centres  de  característiques 
especials o llocs de treball específics s'adjudicaran segons el tipus 
de jornada en lloc de reservar-les per el final del procés com fins 
ara.

Observacions
• En el  cas  de  les  persones  que  NO actualitzin  les  seves  dades  de  la  borsa  en  el  termini 

establert, l'administració aplicarà les següents modificacions d'ofici:
a)  Preferències territorials per jornada sencera: s'incorporaran les peticions que 
figuraven a l'àmbit A i a continuació les de l'àmbit B.

b) Preferències territorials per jornada reduïda: únicament per a les persones que 
havien  manifestat  la  disponibilitat  per  treballar  en  jornada  inferior  a  la  sencera 
s'incorporaran les peticions que figuraven a l'àmbit A, i a continuació les de l'àmbit B 
per les jornades iguals o superiors a 0,50.  No s'incorporaran peticions territorials per 
jornades inferiors a 0,50. 

• De l'11 al 25 de gener es pot entrar a l'aplicació i modificar les dades tants cops com sigui 
necessari.

• A partir  del  febrer  de  2010  desapareix la  figura del  reserva,  és  a  dir  que  per  a  cada 
substitució únicament es convocarà a una persona substituta.

• Totes les pantalles de la sol·licitud tenen una ajuda a dalt a la dreta que s’indica amb “?
Ajuda”. Heu de prémer sobre la paraula “clic” i us apareixerà el text d’ajuda.

• És recomanable imprimir o conservar el document PDF generat per l'aplicació informàtica on 
es recullen totes les dades registrades.

Normativa
• 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, de 23 
d'agost.

• Resolució EDU 1279/2009, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la 
gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí 
docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres per al curs de 2009-
2010,  modificada  per  la  Resolució  EDU/2464/2009,  de  8  de  setembre  i  la  Resolució 
EDU/3706/2009, de 18 de desembre.

• Resolució EDU/3733/2009, de 21 de desembre, per la qual s'estableix un termini de consulta 
i actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut 
docent 
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