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Professorat de la borsa de secundària:
aclariments sobre els nomenaments
d'infantil i primària
docent del cos de professorat de secundària als actes públics de nomenament de
personal docent del cos de mestres.
Només estarà obligat a assistir a l'acte
públic corresponent el personal admès a
partir de la resolució del 19 de desembre
i la resta de personal que ha manifestat la
seva disposició per treballar a infantil i
primària.
El personal de secundària només
4i primària
podrà ser nomenat a centres d'infantil
quan no hi hagi personal disponible del cos de mestres.

L

a resolució de 19 de desembre de
2006, per la qual es convocà el concurs públic per formar part de la
borsa de personal interí docent del cos de
professorat d'ensenyaments secundaris
en centres de públics d'infantil i primària
i d'educació secundària, ha modificat el
procediment per adjudicar vacants en
règim d'interinitat o substitucions en centres d'educació infantil i primària al personal docent del cos de professorat de
secundària. Per això volem fer els
següents aclariments:

1

Les persones que siguin admeses a la
borsa de treball del cos de professorat
de secundària, a partir de la resolució del
19 de desembre, tindran l'obligatorietat
d'acceptar cobrir llocs de treball vacants
en centres d'educació infantil i primària i
d'educació secundària en l'àmbit del serveis territorials demanat com a preferent.
interí o substitut que
2riorsvaElaserlaprofessorat
admès en convocatòries antedel 19 de desembre de 2006 i té
reconegudes les especialitats d'anglès,
filosofia, geografia i història, grec, llatí,
llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia,

.El temps treballat a qualsevol nivell
5manera
educatiu computa de la mateixa
a l'hora de realitzar el barem de
física i química, matemàtiques, psicologia i pedagogia, música i educació física,
podrà, si així ho desitja, manifestar la
seva disposició per treballar en centres
d'educació infantil i primària, mitjançant
la presentació d'una sol·licitud adreçada
al director/a dels serveis territorials
d'Educació del qual depengui.
serveis territorials d'Educació
3Els
poden convocar el personal interí

Especialitat secundària

la borsa de personal interí i substitut que
es publica cap a finals del curs escolar.
El personal interí docent del cos de
6obligat
professors de secundària que està
a acceptar llocs de treball en centres d'infantil i primària, només té aquesta obligatorietat per algunes especialitats d'infantil i primària en funció de les
especialitats que té reconegudes a la
borsa de secundària (vegeu la taula):

Especialitat d'infantil i primària

Anglès

Anglès

Música

Música

Educació física

Educació física

Psicologia i pedadgodia

Educació infantil
Educació especial
Educació primària

Psicologia i pedadgodia
(+ titulació de logopèdia)

Audició i llenguatge

Filosofia, geografia i història, grec, llatí,
llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i
química, matemàtiques

Educació primària

