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BORSA TREBALL, HORARIS NADAL I FORMACIÓ 

 
NOVA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL INTERÍ 
 
El passat dijous 10 de desembre d’enguany, el Departament va fer arribar un correu 
electrònic a unes 14.000 persones que consta que presten o han prestat serveis com a 
personal PAS de centres educatius durant els darrers 8 anys com a primera fase de la 
posada en funcionament de la Borsa de treball per a la provisió amb personal funcionari 
interí de llocs de subaltern, auxiliar administratiu i administratiu en centres i serveis 
educatius del Departament d’Educació aprovada per Acord de la MSNPAT de 20 de gener 
de 2020. Aquesta primera fase consisteix en ordenar les dades i autoritzar la incorporació 
de forma voluntària abans de la entrada en vigor de la borsa. 
 
CCOO volem fer-vos les consideracions següents: 

• Les bases de la borsa diferencien 3 blocs de participació: 
a. Bloc 1: persones aspirants que hagin superat, sense obtenir plaça, el darrer 

procediment selectiu per accedir al mateix cos. Aquest personal queda 
incorporat a la borsa d’ofici. 

b. Bloc 2: persones, no incloses en el bloc anterior, que presten o han prestat 
serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el mateix cos, en els 
darrers 8 anys. 

c. Bloc 3: persones de nova incorporació que s’inscriguin mitjançant algun dels 
processos de reclutament que en un futur convocarà el Departament 
d’Educació. 

• Tot el personal interí que vulgui quedar incorporat a la borsa haurà d’omplir el 
formulari fent servir l’usuari i contrasenya rebuts per correu electrònic abans del 
proper 30 de desembre de 2020. 

• La borsa està adreçada a fer substitucions de curta durada, és a dir, són llocs de 
treball reservats a personal funcionari que requereixen una cobertura immediata en 
tant no es proveeixin reglamentàriament. 

• El personal interí que hagi treballat al no hagi rebut el correu i vulgui incorporar-se 
a la borsa s’ha de posar en contacte amb el seu servei de personal dels Serveis 
Territorials corresponents (o Consorci d’Educació de Barcelona). 
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HORARIS 
 
Recordeu que, tal i com estableix l’art. 3.2 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre 
jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la 
Generalitat, durant el període comprés entre el 15 de desembre i el 10 de gener, ambdós 
inclosos (així com també durant la Setmana Santa) la jornada ordinària en còmput 
setmanal és equivalent a multiplicar el nombre de dies laborables d’aquest període per 7 
hores diàries. 
 
 
PLA DE FORMACIÓ 
 
Des d’ahir dimarts, 15 de desembre, ja es pot consultar el Pla de formació 2021 per al 
personal d’atenció educativa i d’administració i serveis del Departament d’Educació, a 
l'apartat Formació de la Intranet del Departament. 
 
Podeu consultar les dades del Pla als enllaços següents:  

• Pla de Formació 2021  
• Activitats formatives del Pla de formació 2021 - 1r quadrimestre  

 
 
El desenvolupament del Pla es realitzarà en els períodes següents: 
 

PERIODE 1  
Petició de cursos: Entre el 15/12/2020 i el 18/1/2021  
Validacions dels caps: Entre el 27/1/2021 i el 31/1/2021  
Els alumnes poden consultar les assignacions: A partir del 3/2/2021  
Inici dels cursos: A partir del 8/2/2021   
 
PERIODE 2  
Petició de cursos: Entre el 17/3/2021 i el 31/3/2021  
Validacions dels caps: Entre el 15/4/2021 i el 21/4/2021  
Els alumnes poden consultar les assignacions: A partir del 26/4/2021  
Inici dels cursos: A partir del 3/5/2021  
 
PERIODE 3  
Petició de cursos: Entre el 9/6/2021 i el 22/6/2021  
Validacions dels caps: Entre el 6/7/2021 i el 12/7/2021  
Els alumnes poden consultar les assignacions: A partir del 15/7/2021  
Inici dels cursos: A partir de l’1/9/2021 
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