
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1769/2021, de 2 de juny, per la qual es fa pública la relació de persones que obtenen
l'habilitació per a prestar serveis com a educador/a d'educació especial en centres públics del Departament
d'Educació.

En data 1 de març del 2017, el Departament d'Ensenyament i el Comitè Intercentres, varen signar l'Acord
sobre l'adequació del perfil professional i la distribució de la jornada de treball del personal educador
d'educació especial en centres públics del Departament d'Ensenyament.

El primer punt de l'acord estableix l'adequació del perfil professional del personal educador d'educació especial
en centres públics a les funcions assignades, en el sentit de determinar com a titulació específica requerida per
al desenvolupament dels llocs de treball el títol de Tècnic Superior en Integració Social o equivalent, amb
efectes d'1 de setembre de 2017. Els treballadors que en la data d'efectes indicada estaven prestant serveis
amb un contracte de treball temporal de la categoria professional d'educador d'educació especial i no
disposaven de l'esmentat títol, mantindrien la seva vinculació vigent, i disposarien d'un termini de quatre anys
per obtenir l'habilitació i/o la titulació mitjançant els procediments que convoqués el departament.

Aquest termini de quatre anys per a tenir la titulació exigida s'aplica també per a les persones que durant el
curs escolar 2016-2017 haguessin prestat serveis durant un període mínim de 2 mesos.

Per Resolució de 22 de juny de 2017 de la Consellera d'Ensenyament, s'estableixen diverses actuacions de
millora de la qualificació professional de personal educador d'educació especial dels centres públics dependents
del Departament d'Ensenyament. Entre aquestes actuacions, l'apartat 4 de l'esmentada Resolució identifica els
professionals destinataris d'aquestes mesures i els classifica en 3 grups, segons la seva titulació.

En el grup 2 hi figuren les persones amb titulacions de l'àmbit educatiu, i es determina que poden participar en
un procés d'habilitació que els permetrà seguir en actiu en la borsa de treball per a la provisió de llocs en
règim laboral temporal per a la categoria d'educador/a d'educació especial en centres públics, així com
participar en els processos de selecció per a la provisió de llocs en règim laboral indefinit d'aquesta categoria
professional que el Departament d'Educació pugui convocar.

Les persones amb titulacions de l'àmbit educatiu identificades en el grup 2, podran participar en un
procediment d'habilitació, que es podrà formalitzar en més d'una convocatòria durant el període de quatre anys
establert, per obtenir el requisit d'accés als llocs de treball d'educador/a d'educació especial en centres públics.
Els requisits per a participar en aquest procediment, a més de disposar d'una de les titulacions de l'àmbit
educatiu relacionades a l'annex I de la Resolució esmentada, són:

a. Acreditar un mínim de dos anys d'experiència en la categoria professional d'educador/a d'educació especial
en centres públics.

b. Superar un curs obligatori semipresencial, organitzat pel Departament d'Educació, sobre els continguts que
es determinin com a inherents per a l'exercici de les funcions pròpies de la categoria d'educador d'educació
especial, d'una durada de 30 hores.

Per Resolució EDU/560/2020, de 25 de febrer, es fa pública la relació de persones que obtenen l'habilitació per
prestar serveis com a educador/a d'educació especial en centres públics del Departament d'Educació per haver
superat el curs obligatori impartit entre el 15 de juny i el 15 de juliol de 2018 i compleixen el requisit d'un
mínim de dos anys d'experiència.

El 19 de juliol de 2020 finalitza la segona edició de l'esmentat curs d'habilitació, impartit durant els mesos de
juny i juliol de 2020.

Un cop finalitzat aquest curs i determinades les persones que l'han superat, i comprovades les persones que
compleixen el requisit d'un mínim de dos anys d'experiència, escau dur a terme l'habilitació d'aquestes
persones.

D'acord amb l'anterior,
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Resolc:

-1 Habilitar les persones que consten a l'annex per a seguir en actiu en la borsa de treball per a la provisió de
llocs en règim laboral temporal per a la categoria d'educador/a d'educació especial en centres públics, així com
participar en els processos de selecció per a la provisió de llocs en règim laboral indefinit d'aquesta categoria
professional que el Departament d'Educació pugui convocar.

-2 Determinar la publicació d'aquesta Resolució al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, així com a l'adreça d'internet del Departament d'Educació (educacio.gencat.cat).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient.

Barcelona, 2 de juny de 2021

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

Annex

BALLESTER MARTINEZ, M CARMEN

BELLÓN RUS, TANIA ISABEL

BENJUMEA DIAZ, JESSICA

CAPDEVILA VILANA, MARIA ROSA

CASABÓ BLANC, SONIA

CASTELLO SEUMA, ESTHER

IÑIGO QUIÑONERO, PATRICIA

JUEZ BALAGUER, ANA

MARTINEZ BERGALLO, JOAN

MENÉNDEZ NOEL, AURORA
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NAVARRO SALUD, ELENA

OLIVA CRUZ, MARIA DOLORES

PEÑA MARTINEZ, AURA

PLAZA RIVERO, JULIA

PUJOL PUJOLS, MONTSERRAT

ROCA ESTRADA, ANNA

RODRIGUEZ ALFARO, MA.JOSÉ

ROJAS PAIRET, ANNA

TOMAS DE LA CRUZ, SUSANA

(21.155.035)
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