
 
 

 
Docents a mida? CCOO Educació s’oposa al sistema de perfils professionals 

El Departament d'Educació especifica que quan un docent demostra una sèrie d'habilitats, ja sigui amb               

formació reconeguda pel Departament i/o amb experiència professional, es pot activar el perfil corresponent a               

aquella habilitat. 
 

Els equips directius podran sol·licitar als serveis territorials que el personal docent, que se'ls assigni per a                 

ocupar una plaça vacant, disposi d'un perfil professional en funció del projecte educatiu de centre. 
 

Els perfils professionals que es poden acreditar: 

● Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès,      

italià, alemany) (AICLE) 

● Competència digital docent 

● Atenció a la diversitat dels alumnes 

● Gestió de projectes i serveis de formació professional        

inicial i/o ensenyaments de règim especial 

● Lectura i biblioteca escolar 

● Immersió i suport lingüístic 

● Educació visual i plàstica 

● Metodologies amb enfocament globalitzat 
 

Procediment automàtic d’acreditació:  

El Departament d'Educació acredita al professorat que ja reuneix els requisits, en funció de la informació que                 

consta al registre informàtic, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.  
 

L'acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de               

l'acreditació del perfil professional de "Docència de dues especialitats a l'ESO", que s'entendrà acreditat              

implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents. 
 

Les acreditacions poden ser consultades al portal ATRI: Expedient i formació > Expedient > Consulta de                

dades > Altres dades del meu expedient, i a l'última pantalla: Consulta d'atributs per a llocs específics 
 

L'acreditació de perfils la poden realitzar el personal docent funcionari i el personal interí (amb serveis                            

prestats). El personal interí sense serveis prestats, pot adquirir els requisits per acreditar els perfils i fer la                  

sol·licitud pel reconeixement, però únicament els podrà activar quan tingui serveis prestats. Per activar-los              

 

 



 

haurà d'esperar un període de modificació de dades de la borsa docent i activar, si vol, el o els perfils que                     

tingui reconeguts. 
 

Els requisits necessaris per activar cada perfil els podeu trobar a: bit.ly/Perfilsdocents 
 

El Departament d’Educació té un aplicatiu on es poden consultar les activitats formatives reconegudes per                 

adquirir perfils professionals. El podeu trobar a: bit.ly/Perfilsdocents 
 

El professorat que no obtenen l'acreditació en el procediment automàtic poden fer la sol·licitud als registres                 

dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona. Per a cada perfil professional cal presentar                

una sol·licitud i la documentació necessària en funció dels requisits de titulació, formació i/o experiència               

docent. Per saber quina documentació entregar i accedir a les diferents sol·licituds, podeu consultar:              

bit.ly/Perfilsdocents 
 

Terminis: Les sol·licituds d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol              

moment del curs. Tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca               

cada curs aquellessol·licituds presentades fins al 31 de maig. 
 

Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits exigits s’incorporarà, si escau, la                

informació a l'expedient del professorat i es resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l'acreditació del                   

perfil. L’acreditació constarà al portal ATRI: Expedient i formació > Expedient > Consulta de dades > Altres                 

dades del meu expedient, i a l'última pantalla Consulta d'atributs per a llocs específics. En cas que no es                   

reconegui l'acreditació sol·licitada es notificarà a la persona sol·licitant. 
 

Posicionament de CCOO respecte als perfils professionals. 

CCOO ens manifestem en contra de la resolució dels perfils professionals perquè: 

● Col·lisiona amb el decret d’especialitats i el sistema d’oposicions, ja que les especialitats docents              

donen resposta a molts d’aquests perfils i garanteixen l’exercici del lloc de treball. 

● Alguns  perfils específics són molt poc creïbles a causa de la seva dubtosa necessitat. 

● Hi ha perfils que es podrien proveir per altres vies com per exemple mitjançant càrrecs de coordinació                 

addicional. 

● Existeixen unes especialitats docents i laborals que han de donar resposta a aquestes necessitats              

específiques dels centres. 

● No té cap sentit perfilar un lloc de treball quan forma part de les competències actuals dels docents. 
 

Tot i la nostra oposició, i la de la resta de sindicats, el Departament defensa la necessitat i la legitimitat de la                      

proposta emparada en un decret que obliga al desplegament i aplicació d’aquests perfils i la seva acreditació                 

i subratllant el convenciment que la seva aposta és una garantia de millora de la qualitat de l’ensenyament en                   

tant que dóna un valor afegit a tots aquells projectes educatius que requereixen aquests llocs específics. 
 

CCOO continuarem demanant màxima transparència en aquest procés,seguirem qüestionant que aquest           

plantejament sigui realment garantia d’aquesta qualitat i defensant els interessos i necessitats de la totalitat               

dels i de les docents atenent a criteris d’igualtat, transparència i rigorositat respectant les especificitats de                

cada centre. 

ASSESSORAMENT 
PERSONALITZAT I GRATUÏT 

PER L’AFILIACIÓ 

+ Informació: 

bit.ly/Perfilsdocents 
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