Ets enginyer,
matemàtic, filòleg...?
Pots ser professor d’institut!

El proper curs,
de forma excepcional,
no caldrà tenir encara
el màster de formació
del professorat.

Borsa de treball
d’ensenyament secundari i FP
Curs 2018-2019
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Apunta-t’hi!

Cost de la trucada: segons operadora.

Als instituts públics tindràs...
Al món de l’ensenyament
hi trobaràs...

✓
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✓

sistema educatiu amb voluntat de
transformació de la societat
✓ un col·lectiu compromès amb l’educació
de qualitat
✓ molta capacitat de treball en equip
✓ espai per a l’autonomia i la iniciativa
professionals
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 na feina qualificada a temps complet o parcial
u
19 hores lectives setmanals en una jornada
de 37,5
uns horaris força compatibles amb els de la família
un sou de més de 2.200 € bruts mensuals
un primer pas per accedir a una plaça fixa
l’oportunitat de participar en projectes d’innovació
pedagògica
un camí per al desenvolupament
professional i l’especialització
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El sistema educatiu,
en creixement i canvi
El sistema educatiu de
Catalunya viu un temps de
gran vigor institucional i social.
Qualitat, equitat i innovació
són termes que descriuen
aquest moment i al voltant
dels quals giren multitud
d’experiències pedagògiques.

Cal més professorat amb
titulacions d’enginyeria,
matemàtiques i filologia
El creixement de l’escolarització
en l’ensenyament secundari i la
formació professional, així com
la manca de professorat en
determinades especialitats, fan
necessària la incorporació de
molts professors en els propers
cursos.

Una bona oportunitat
laboral

Jornada i horari
del professorat

Com accedir a la funció
pública docent

La jornada laboral és de 37,5 hores setmanals.
D’aquestes, 30 hores són de permanència
al centre: 19 hores de classes directes amb
els alumnes i la resta d’hores es dediquen a
tasques de coordinació docent, preparació
de classes, avaluació, formació i actualització
permanent. També hi ha jornades a temps
parcial.

Cal apuntar-se a la borsa de treball docent per
ocupar una plaça com a interí o substitut per
al proper curs acadèmic.

La formació professional s’organitza
preferentment en sessions de matí o tarda,
per tal de facilitar la formació dels alumnes
en centres de treball.

En aquest moment, la
incorporació de professorat
compromès i disposat a aportar
qualitat al sistema educatiu és
una necessitat i, alhora, una
gran oportunitat per als que
vulguin incorporar-se a la
professió docent als centres
educatius del Departament
d’Ensenyament.

Per accedir a una plaça de funcionari
docent cal presentar-se a oposicions quan
es convoquin. L'experiència docent de les
persones que han treballat com a interines
a centres públics es valora com a mèrit a les
oposicions.
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Borsa de treball de personal docent en centres públics
Característiques

Funcionament

Requisits per accedir-hi

Cada curs escolar, el Departament
d'Ensenyament confecciona una llista única
a Catalunya de les persones candidates per
cobrir interinament o com a substitutes
llocs de treball vacants en centres del
Departament.

Les persones que formen part de la borsa
de treball poden consultar en línia les dades
que hi consten, identificant-se amb el codi
del registre d'usuari temporal que facilita el
mateix sistema o bé amb el codi d'usuari de
la XTEC.

Generals

A més de la convocatòria d’abril-maig per
cobrir les places necessàries per iniciar el
curs al setembre, a partir del mes d’octubre
la borsa es torna a obrir per accedir a les
especialitats en què no hi ha prou candidats
per cobrir les necessitats que es van produint
durant del curs.

Al llarg del curs s’obren diferents terminis
per modificar les dades que consten a la
borsa. Una vegada ha començat el curs es fan
nomenaments telemàtics per cobrir vacants
i substitucions. Els dies que es fan actes
de nomenaments telemàtics s’estableixen
segons les necessitats de cada territori,
habitualment dos cops per setmana (dimarts
i divendres). El calendari específic s’anuncia
al web del Departament d’Ensenyament.
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 enir la nacionalitat espanyola o d’altres
T
estats membres de la Unió Europea.
Tenir divuit anys complerts i no excedir els
seixanta-cinc.
No patir cap malaltia ni estar afectat
per cap limitació física o psíquica
incompatible.
No haver estat separat mitjançant
expedient disciplinari del servei de cap
de les administracions públiques, ni estar
inhabilitat per a l’exercici de les funcions
públiques.
No haver estat condemnat per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i
la indemnitat sexual.

Específics
 itulació universitària específica per
T
impartir l’especialitat docent o de tècnic
superior de formació professional en el cas
dels professors tècnics d’FP.
✓ Màster de formació del professorat
(o compromís d’obtenir-lo en els
tres propers cursos) o certificació de
la formació pedagògica i didàctica
equivalent.
✓ Certificat de nivell de suficiència de català
de la Secretaria de Política Lingüística o
titulació equivalent.
✓

ensenyament.gencat.cat

