
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/1850/2014, de 30 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1831/2013, de 26 d'agost,
del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació
pedagògica i didàctica exigida a aquelles persones que no poden realitzar els estudis de màster i que
disposen d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i sobre el calendari del procediment.

Per la Resolució ENS/1831/2013, de 26 d’agost, es va regular el procediment de preinscripció i matrícula als
centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a aquelles persones
que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d’una titulació declarada equivalent a efectes de
docència.

Atès que s’ha detectat la necessitat de modificar l’article 3.2, sobre els criteris d’ordenació de les sol·licituds
per diferenciar entre les sol·licituds presentades per les persones inscrites en els mòduls per als ensenyaments
de formació professional i en els mòduls per als ensenyaments esportius, així com per establir determinades
previsions sobre les convocatòries que pot efectuar l’IOC, i respecte del calendari del procediment, cal introduir
les modificacions oportunes.

 

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Article 1

Es modifica l’apartat 3.2 de la Resolució ENS/1831/2013, que queda redactat de la manera següent:

“3.2 En el supòsit que les sol·licituds superin el nombre de places que s’ofereixen, l’admissió s’ha de fer
d’acord amb l’ordre de prioritat que es detalla a continuació:

a) Persones inscrites en els mòduls per als Ensenyaments de Formació Professional:

En primer lloc, s’han d’admetre les sol·licituds de les persones que presten, o hagin prestat serveis amb
anterioritat, en centres educatius sostinguts amb fons públics o que formen part de la borsa de treball de
personal docent en les diferents famílies professionals, en l’àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya. Les
sol·licituds s’ordenen en ordre ascendent utilitzant com a criteri el número d’ordre en la borsa de personal
docent del Departament d’Ensenyament.

En segon lloc, per a aquells que no estan inclosos en l’apartat anterior, les sol•licituds s’ordenen en ordre
descendent utilitzant com a criteri d’ordenació la nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol que dóna accés
a la formació.

b) Persones inscrites en els mòduls per als Ensenyaments Esportius:

Les sol·licituds s’ordenen en ordre descendent utilitzant com a criteri d’ordenació la nota mitjana de l’expedient
acadèmic del títol que dóna accés a la formació.”.

 

Article 2

S’afegeix un nou article 5 a la Resolució ENS/1831/2013 amb el redactat següent:

“Article 5 Segona convocatòria per part del IOC

Quan el nombre de sol·licituds superi en més de la meitat el nombre de places que ofereix, l’IOC pot convocar
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una segona edició de la formació. Per a aquesta segona edició, l’IOC ha d’obrir un nou període de difusió de
l’oferta, preinscripció i matrícula que ha de publicar a la seva web, i s’ha d’ajustar al procediment previst en
aquesta Resolució.

En el cas que acabat el període de formalització de matrícula, quedin places vacants en els mòduls per als
Ensenyaments de Formació Professional, l’IOC les pot oferir a les persones participants en l’admissió en els
mòduls per als Ensenyaments Esportius que no hagin obtingut plaça, respectant l’ordre de les llistes de
sol·licituds.

Si acabat el període de formalització de matrícula queden places vacants en els mòduls per als Ensenyaments
Esportius, l’IOC les pot oferir a les persones participants en l’admissió en els mòduls per als Ensenyaments de
Formació Professional que no hagin obtingut plaça, respectant l’ordre de les llistes de sol·licituds.

En el supòsit que finalitzat el període de formalització de la matrícula, quedin places vacants, l’IOC pot atendre
noves sol·licituds”.

 

Article 3

S’afegeix un nou article 6 a la Resolució ENS/1831/2013 amb el redactat següent:

“Article 6 Calendari del procediment

El calendari del procediment de preinscripció i matrícula per a cada curs es publica al web del Departament
d'Ensenyament i del IOC.”.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 30 de juliol de 2014

 

Meritxell Ruiz Isern

Directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

(14.213.035)
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