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FORMACIÓ DEP. EDUCACIÓ 
 
 
Dilluns, 26 d’abril, es va celebrar la reunió de formació del Departament d’Educació amb els sindicats que 
tot seguit us resumim. 
 
El motiu de la reunió era exposar el Pla de Formació de 2021 del Departament d’Educació. Els objectius 
clau d’aquest pla són: assolir competències específiques, proporcionar recursos formatius referits a 
competències transversals, impulsar projectes multidisciplinaris, fomentar espais d’intercanvi d’experiència i 
bones pràctiques entre professionals, crear espais d’acollida i promoure espais de reflexió. 
 
S’estableixen tres períodes d’inscripció. En el primer període es van programar 132 edicions, de les quals 
finalment es van anul·lar 6. Els cursos amb més peticions van ser la iniciació a la programació 
neurolingüística (PNL); mapes mentals: creativitat, memòria i gestió del coneixement; preparació de la prova 
ACTIC mig; curs virtual de primers auxilis i introducció al mindfulness. En aquest primer període s’ha produït 
un lleuger increment en la petició de cursos, sent el nombre total d’inscripcions de 8.911. 
 
Pel que fa la segon període, s’han programat 84 activitats, de les quals 61 són d’inscripció oberta i 23 
d’inscripció dirigida pel Servei de Formació. Per funció, el nombre més elevat de cursos són els referits a la 
formació específica del Departament. Els cursos més demanats segueixen sent els mapes mentals, seguits 
de: introducció al suport conductual positiu, intel·ligència emocional en el context educatiu; conceptes i 
pràctiques per a l’educació inclusiva i finalment, llenguatge administratiu. El nombre de peticions del segon 
període ha estat de 6.417. 
 
Quant als projectes formatius més rellevants tenim: PRL, ACTIC, Formació d’Acollida, Preinscripció 
telemàtica, Formació per al teletreball, Eines d’administració digital, Igualtat de gènere i Documents 
accessibles. Menció especial per a la formació vinculada a les Escoles Lliures de Violències, dirigides a 
sensibilitzar i abordar les violències de tot tipus; a la Ciberseguretat i Ús social de la llengua. S’han emès 
301 peticions de formació en Esfera, i 5 edicions programades. D’ACTIC s’han rebut 1.579 peticions de les 
quals s’han assignat 884 en 25 edicions programades. Hi ha previsió de formació per habilitació EEE (EEE-
IS), Formació per a les direccions i equips de llars d’infants, així com de Formadors de formadors, Formació 
a mida audioprotesistes i Treball col·laboratius (office 365, TEAMS i Planner). 
 
Finalment, el Departament d’Educació ens informa que properament entrarà en funcionament una nova 
funcionalitat de l’ATRI, com a desplegament de l’Expedient de l’empleat públic a tots els departaments. Es 
publicarà la seva implantació a l’ATRI i a la Intranet d’Educació, on s’inclourà un vídeo explicatiu. Les 
resolucions administratives que van adreçades al personal treballador (com ara: nomenaments, 
contractes laboral, triennis, excedències...), notificades darrerament mitjançant l’eValisa, es publicaran al 
portal ATRI de la persona interessada, amb un avís nou que es podrà visualitzar a la part superior dreta 
de la pantalla. 
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