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QUÈ ÉS?

Conjunt d'accions destinades a millorar 
els coneixements i les competències dels 
professionals del Departament d’Educació 
amb l'objectiu de donar resposta a les 
necessitats formatives dels propis col·lectius
i les derivades dels canvis organitzatius i 
estructructurals i les noves demandes de la 
situació actual.

PER A QUI ?

8.858 Persones

PER A QUÈ?

Garantir una oferta formativa suficient, 
adequada i de qualitat que ajudi el 
professional a adaptar-se als llocs de treball 
mitjançant el perfeccionament i l’assoliment 
de noves competències, a través de la 
captació de talent, així com impulsar la 
millora del servei públic i donar resposta a 
les línies estratègiques del Departament 
d’Educació

QUAN ?

COM?

Formació en 
línia síncrona i 

asíncrona

Microcursos
Mobile 
learning

Comunitats 
d’aprenentatge i 

pràctica

Lego
Serious

Play

Projectes de 
recerca aplicada 
i avaluació de la 

transferència

Jornades 
d’intercanvi 

d’experiències
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DADES PRINCIPALS

OBJECTIUS

• Ajudar les persones de nova incorporació a adaptar-se als llocs de treball a través 

de les activitats del Pla de formació d’acollida.

• Assegurar la formació bàsica en matèries transversals a les persones d’unitats 

administratives de Serveis Centrals i serveis territorials.

• Impulsar la formació en igualtat i perspectiva de gènere a totes les persones del 

Departament.

• Impulsar la formació dels diferents col·lectius d’administració i serveis i 

d’atenció educativa amb col·laboració amb les unitats del Departament.

• Dissenyar activitats formatives que als llocs de treball. promoguin el lideratge 

d’equips i el treball en mobilitat.

• Proporcionar recursos formatius per assolir la capacitació digital dels 

professionals.

• Impulsar els projectes d’avaluació de la transferència 

• Promoure la formació estratègica bàsica per als càrrec de comandament.

• Formar els formadors en competències digitals aplicades al disseny d’activitats 

formatives en línia.

ÀREES FORMATIVES
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