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Convocatòria de llicències retribuïdes 
de les modalitats A, B i D

RESOLUCIÓ EDU/945/2010, de 25 de març, per la qual es convoca concurs públic per a la 
concessió de llicències d'estudis retribuïdes, per dur a terme treballs de recerca educativa i 
elaboració de materials curriculars directament relacionats amb els llocs de treball durant 
el curs 2010-2011, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos 

d'inspecció i al professorat especialista amb contracte laboral fix
i

RESOLUCIÓ EDU/944/2010, de 25 de març, de convocatòria de concurs públic de mèrits  
per a la concessió de llicències retribuïdes de la modalitat D per realitzar activitats de 

formació i elaborar materials basats en metodologia AICLE a Gran Bretanya durant el curs 
2010-2011.

Modalitats A i B

Convocatòria

Per al curs 2010-2011 es concedeixen dos tipus de llicència en funció de les característiques dels 
treballs o estudis a desenvolupar: llicències orientades a l'elaboració de materials digitals de caràcter 
curricular i llicències orientades a recerques educatives relacionades amb les prioritats establertes 
pel Departament d'Educació i amb una clara aplicabilitat o trasferibilitat als centres educatius.
Es concedeixen un màxim de 20 llicències amb una durada d'un curs escolar (modalitat A) i de 10 
llicències amb una durada de cinc mesos o mitja jornada durant un curs escolar (modalitat B).
Aquestes llicències es destinen de la manera següent: 19 de modalitat A i 10 de modalitat B per al 
personal funcionari del cos de mestres i dels cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial i 
per al  professorat especialista amb contracte laboral fix,  indistintament;  1 de modalitat A,  per al 
personal funcionari dels cossos d'inspecció.
La distribució de les llicències es podrà modificar en el cas que quedin llicències d'alguna modalitat 
per  concedir.  S'aplicarà  el  criteri  que  cada llicència  de  modalitat  A equival  a  dues llicències  de 
modalitat B.
En la modalitat B es pot optar entre el període d'1.9.2010 a 31.1.2011 (modalitat B1), o bé el període 
d'1.2.2011 a 30.6.2011 (modalitat B2). Només es podrà demanar una llicència de modalitat B3 
(dedicació compartida, al 50%, entre el lloc de treball i la llicència d'estudi al llarg de tot el curs 
escolar) si la direcció del centre l'autoritza amb la finalitat d'afavorir l'aplicació i la difusió del treball 
objecte de la llicència.
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Poden participar en aquest concurs les persones funcionàries de carrera i el professorat especialista 
amb contracte laboral fix, en servei actiu, que reuneixin les condicions següents:
a) Tenir destinació durant els cursos 2009-2010 i 2010-2011 en un lloc de treball de Catalunya i estar 
subjecte o subjecta al règim estatutari de l'Administració de la Generalitat, dins l'àmbit d'aplicació del 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, o bé al VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del 
personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008.
No  reuneix  aquest  requisit  de  participació  el  funcionariat  dependent  d'altres  administracions 
educatives que presti serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en centres dependents 
del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
b) Haver estat en servei actiu en un cos docent com a funcionari o funcionària de carrera o com a 
professorat  especialista  amb  contracte  laboral  fix  durant  els  tres  últims  cursos  escolars.  No  es 
considerarà motiu d'exclusió d'aquesta convocatòria l'excedència per cura d'un fill o filla o equivalent 
a servei actiu durant aquest període.
c) No estar sotmès o sotmesa a cap sanció administrativa.
d) No haver tingut cap llicència retribuïda per fer estudis concedida pel Departament d'Educació ni 
pel Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar una única sol·licitud 
adreçada al director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, la qual es pot formalitzar accedint a 
l'aplicació  informàtica  disponible  a  l'adreça  d'Internet 
http://www.xtec.cat/innova/llicencies/index.htm, seguint les instruccions que proporciona l'aplicació 
mateixa i dins dels terminis establerts.

Termini de presentació de sol·licituds

20 dies naturals des de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria. DOGC 06-04-2010 
Cal adjuntar a la sol·licitud els documents següents:
a)  Un  projecte  del  treball  que  s'ha  de  realitzar  durant  el  període  de  llicència,  d'acord  amb les 
característiques que es detallen als annexos 2 i 3, segons correspongui, d'aquesta Resolució.
b) Un certificat de la persona que supervisarà el treball en què es faci constar: nom i cognoms, DNI, 
lloc concret de treball i càrrec (especialitat o àrea, departament, facultat i universitat) i l'acceptació 
expressa  de  la  tasca  de  supervisió.  La  persona  supervisora  ha  de  formar  part  del  professorat 
universitari o d'un ICE. Aquest certificat ha de ser un document original, signat i amb la capçalera i el 
segell de la universitat on treballa la persona supervisora. Quan acabi el període de llicència d'estudi, 
la persona supervisora emetrà un informe final sobre el treball realitzat. La Subdirecció General de 
Formació i Desenvolupament del Personal Docent li farà arribar un certificat de la seva supervisió.
c) Escrit de conformitat de les fonts d'informació previstes en el projecte. Per exemple, si l'estudi 
comporta recollir dades en centres educatius, s'haurà de presentar un certificat de conformitat de la 
seva direcció.
d) En cas que la persona sol·licitant sigui membre d'un grup de recerca d'una universitat del qual el 
projecte formi part, un certificat que acrediti aquesta pertinença.
e)  En  cas  que  el  projecte  participi  d'alguna  de  les  línies  prioritàries  d'actuació  d'algun  centre 
específic de suport a la innovació i la recerca educativa (CESIRE), un document acreditatiu expedit 
per la persona responsable del centre esmentat.
f) En cas que el projecte vingui avalat com a projecte contextualitzat en el projecte de centre o del pla 
de treball del servei educatiu de la persona sol·licitant, un document acreditatiu de la direcció en què 
es descrigui la implicació dels diferents estaments en la possible aplicació i difusió del treball.
g) En cas que es sol·liciti una llicència de modalitat B3 (dedicació compartida, al 50%, entre el lloc de 
treball i la llicència d'estudi al llarg de tot el curs escolar) cal adjuntar l'autorització de la direcció del 
centre.



Modalitat D

ConvocatòriaConvocatòria
Les llicències retribuïdes es distribueixen de la manera següent:
a) Segons el col·lectiu a qui s'adrecen:
Persones funcionàries del cos de mestres: 25 places.
Persones funcionàries del cos de professors d'ensenyament secundari o del cos de mestres amb plaça 
definitiva en un centre d'educació secundària: 25 places.
Aquesta distribució es pot modificar en el cas que quedin llicències per concedir.
b) Segons el període en què es realitzin:
Primer trimestre del curs: 30 llicències.
Segon trimestre del curs: 20 llicències.

Requisits de participació

a) No haver gaudit mai d'una llicència retribuïda d'estudis de la modalitat A, C i D ni d'una estada de 
10 setmanes a Nottingham (Anglaterra).
b) No estar sotmès o sotmesa a cap sanció administrativa.
c) Estar impartint docència el curs 2009-2010 en un centre d'educació primària o de secundària que 
participi en un Pla experimental de llengües estrangeres (PELE) en metodologia AICLE.
d) Tenir un nivell mínim de coneixements d'anglès equivalent al certificat de nivell avançat d'escola 
oficial  d'idiomes  (antic  certificat  d'aptitud)  o  nivell  equivalent  en  el  Marc  Europeu  Comú  de 
Referència (B2).
e) No tenir nomenament d'especialista de llengua catalana o castellana.
Les llicències retribuïdes de la modalitat D tenen una durada de 10 setmanes i consisteixen en unes 
estades de formació a Gran Bretanya durant el primer o segon trimestre del curs 2010-2011 i el 
lliurament final de materials didàctics, en suport digital, dissenyats durant l'estada.
L'estada es basa en la participació en un curs de 10 setmanes i té com a objectius principals conèixer 
i  analitzar  la  metodologia,  materials  i  recursos  específics  emprats  en  la  docència  de  continguts 
curriculars d'àrees no lingüístiques en llengua anglesa (AICLE),  així  com reforçar el coneixement 
lingüístic i metodològic que permeti l'elaboració de materials didàctics que han de ser lliurats en 
finalitzar el període amb llicència. Aquesta formació es duu a terme en universitats o institucions de 
formació, seleccionades pel Departament d'Educació, amb qui s'hagi acordat un curs especialitzat en 
metodologia AICLE.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la 
convocatòria al DOGC. DOGC 06-04-2010.
Les  persones  interessades  a  participar  en  aquesta  convocatòria  han de presentar  una  sol·licitud 
degudament  emplenada  d'acord  amb  el  model  oficial,  que  està  a  la  seva  disposició  a  l'adreça 
d'Internet http://www.xtec.cat/formacio
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