Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la
qual es fa pública la relació d’activitats formatives i de programes d’innovació
educativa, a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball
específics, per part del professorat, a partir del curs 2016-2017
La Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, determina els perfils professionals de llocs de
treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i
regula el procediment de capacitació professional per ocupar-los.
A la base 3 de l’annex 2 de la Resolució esmentada s’estableix que es farà pública, al Portal
de centre, la relació d’activitats formatives i programes d’innovació que acrediten els
requisits de cadascun dels perfils professionals, mitjançant una resolució del director general
de Professorat i Personal de Centres Públics.
En conseqüència,
Resolc:
1. Fer pública la relació d’activitats de formació permanent adreçades als professors no
universitaris i la relació de programes d’innovació educativa que permeten acreditar
cadascun dels vuit perfils professionals de llocs de treball específics, els quals consten al
Portal de centre de la pàgina web del Departament d’Ensenyament.
A aquest efecte no es té en consideració el perfil professional de docència de dues
especialitats docents a l’ESO.
2. Els requisits de formació que s’han considerat, a efecte d’acreditació de perfils
professionals, han estat els següents:
a)

Activitats incloses en el Pla de formació permanent dels professors del Departament
d’Ensenyament i activitats formatives reconegudes pel Departament, prèvia sol·licitud
d’entitats amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre vinculades al món de
l’educació o per reconeixement individual de l’activitat formativa.
Cada activitat formativa s’identifica amb el codi, nom de l’activitat, curs escolar de
realització i hores de durada.

b)

Títols propis de les universitats i màsters i postgraus no oficials.
Aquesta formació s’identifica pel nom i modalitat.

A aquest efecte, es tindran en compte les activitats formatives a partir de 20 hores
presencials, que s’hagin impartit o rebut a partir del curs 2005-2006, excepte en el perfil
lingüístic en llengua estrangera, que serà a partir del curs 2014-2015, pel que fa a títols
propis, màsters i postgraus, i en el perfil de competència digital, que serà a partir del curs
2010-2011.
3. Els programes d’innovació educativa que s’han tingut en compte a l’efecte d’acreditar
els perfils professionals s’identifiquen pel nom, codi i curs escolar de realització per a
cadascun dels perfils, quan correspongui.
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A aquest efecte, es tenen en compte els programes d’innovació educativa que s’han fet
a partir del curs 2005-2006, excepte en el perfil lingüístic en llengua estrangera, que
serà a partir del curs 2011-2012.
4. La relació d’activitats formatives i programes esmentats als apartats 2 i 3 són d’aplicació
per al curs 2016-2017,els quals poden ser actualitzats cada curs escolar.
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