Calendari per a les persones seleccionades a les oposicions 2019-2020
● 1 de setembre de 2021: Funcionariat en pràctiques.
● 1 de setembre de 2022: Funcionariat de carrera ( si apte en la fase de pràctiques)
● Tardor 2022: Concurs de trasllats com a funcionariat de carrera per demanar destinació definitiva.
CCOO es va oposar enèrgicament al calendari de les oposicions, que el Departament va acabar imposant, i
va demanar més recursos (informàtics i de personal) per concloure el procés del concurs-oposició a temps per
nomenar funcionariat en pràctiques a 1 de setembre de 2020.
Aquest calendari de nomenament de funcionariat en pràctiques perjudica greument les persones
seleccionades, ja que l’endarrereix un curs, a diferència del que es fa a la resta de l’Estat i, en conseqüència,
endarrereix el nomenament com a funcionari/a de carrera, afectant la puntuació pels concursos de trasllats.
Règim jurídic: Funcionari/a en pràctiques fins al nomenament com a funcionari/a de carrera.
● Ha de participar a les adjudicacions d’estiu per obtenir una destinació provisional
● Ha de participar obligatòriament en el concurs de trasllats fins a l’obtenció d’una destinació definitiva.

Quan obté plaça definitiva, VOLUNTÀRIAMENT podrà
- Sol·licitar un altre destí provisional, demanant una comissió de serveis a les adjudicacions provisionals d’estiu.
- Participar en el concurs de trasllats per accedir a una altra plaça definitiva.

Fase de pràctiques
És tutelada, forma part del procés selectiu i té per
objecte la valoració de l'aptitud per a la docència.
Lloc: A la destinació provisional adjudicada.
Durada: Sis mesos, amb un període d'avaluació
mínim de tres mesos d'activitat docent.
Si hi ha absències justificades, aquest període mínim
s'ha de completar abans que la comissió
qualificadora emeti la seva qualificació
Activitats de formació: es poden incloure quan
s’hagin prestat menys de 6 mesos de serveis en
centres públics. El Departament d’Educació enviarà
una carta, al centre on estan destinades, a les
persones que han de fer el curs.
Comissió d’avaluació: formada per l’inspector/a, el
director/a i un tutor nomenat pel director/a.
Avaluació: La qualificació és APTE/ NO APTE.
S’avalua a les persones aspirants, tenint en compte:
- Els criteris que es determinin en la resolució de
regulació de la fase de pràctiques (planificació i
desenvolupament de l’activitat docent, avaluació de
l’alumnat, gestió de l’aula, participació en l’aplicació
del PEC).
- Els informes del professor/a tutor, del director/a i de
l'inspector/a del centre i, si escau, dels responsables
de les activitats de formació.
- Un informe de la pròpia persona aspirant valorant
les dificultats i els suports rebuts en el
desenvolupament de la seva activitat.
Avaluació: Les persones aspirants no aptes poden
repetir una única vegada la fase de pràctiques en la
promoció següent.

Exempció de l’avaluació: Qui hagi prestat serveis
un curs com a funcionari/ria docent de carrera.
Nomenament com a funcionariat de carrera:
Acabada la fase de pràctiques, es publica al DOGC
(en el termini d’un mes aprox.) la resolució de les
persones declarades aptes.

Règim sanitari
Des de l’inici del període de pràctiques, s’entra a
formar part de MUFACE (muface.es). Cal escollir
l’assistència sanitària. Es pot optar pel sistema
sanitari públic o per una mútua, d’entre les entitats
mèdiques concertades.
El canvi d’opció d’entitat sanitària (Seguretat Social o
mútua) es pot fer cada any, durant el mes de gener.
Són beneficiaris dels mutualistes els seus familiars
en diversos graus (cònjuge, fills, ascendents,
descendents, germans) sempre que reuneixin els
requisits següents:
- Viure amb el titular del dret i a càrrec seu.
- No realitzar treball remunerat, ni percebre renda
patrimonial ni pensió, superiors al doble del SMI.
- No tenir cap altra assistència sanitària de la
Seguretat Social.

Jubilacions:
Des de l’1 de gener de 2011, totes les persones
nomenades funcionàries de carrera, al superar el
procés d’ingrés a cossos docents, es jubilaran pel
règim general de la seguretat social i no pel de
classes passives, com es feia fins al 2010.

Més informació: bit.ly/FuncionariatPràctiques

