
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2636/2020, de 26 d'octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i
aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en
pràctiques de diversos cossos docents.

 

D'acord amb el que estableix la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs
oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent, les persones aspirants que van ser seleccionades han
dut a terme el període de pràctiques corresponent, regulat per la Resolució EDU/3018/2019, de 14 de
novembre (DOGC núm. 8006, de 20.11.19)

Les comissions qualificadores, constituïdes a l'empara del que disposa la Resolució EDU/3018/2019, de 14 de
novembre, han avaluat i qualificat la fase de pràctiques de les persones aspirants que l'han efectuat durant el
curs acadèmic 2019-2020.

D'acord amb la base 11 de la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, en acabar la fase de pràctiques,
el Departament d'Educació ha de publicar la resolució per la qual es declarin aptes en la fase de pràctiques i
aprovades en el procediment selectiu les persones aspirants que correspongui.

D'acord amb la proposta del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en relació amb
l'apartat 5 de la Resolució EDU/3018/2019, de 14 de novembre,

 

Resolc:

 

—1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució
ENS/2742/2017, de 21 de novembre, les persones aspirants, que figuren a l'annex, nomenades, amb efectes
d'1 de setembre de 2018, funcionàries en pràctiques per la Resolució EDU/2194/2019, d'1 d'agost, que no van
poder ser avaluades durant el curs acadèmic 2018-2019 o que no les havien superat.

 

—2 Declarar apta en la fase de pràctiques i aprovada en el procediment selectiu convocat per la Resolució
ENS/2742/2017, de 21 de novembre, la persona que s'indica a l'annex 2 i que va ser seleccionada com a
conseqüència de la renúncia d'una aspirant seleccionada, d'acord amb el que estableix la Resolució
EDU/3016/2019, de 14 de novembre de modificació de la Resolució ENS/1629/2018, d'11 de juliol, per la qual
es van fer públiques les llistes d'aspirants seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció
pública docent.

 

—3 Comunicar que les persones que es detallen a l'annex 3, que han estat seleccionades en el procediment
selectiu convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, no han estat avaluades del període de
pràctiques perquè tenien concedit un ajornament de la fase de pràctiques durant el curs 2019-2020 o perquè
no han complert el temps de sis mesos de serveis prestats o el període d'avaluació mínim de tres mesos
d'activitat docent, d'acord amb el què estableix l'apartat 1 de la Resolució EDU/3018/2019, de 14 de
novembre, de regulació de la fase de pràctiques. Aquestes persones han de realitzar la fase de pràctiques
durant el curs acadèmic 2020-2021.

 

—4 Comunicar que la senyora Adelaida Aguilar Candelario, de l'especialitat de Llengua anglesa del cos de
professors d'ensenyament secundari, no ha estat avaluada durant el curs acadèmic 2019-2020 per tenir
concedit un ajornament de la fase de pràctiques durant aquest curs i el següent 2020-2021. Resta pendent de
realitzar la fase de pràctiques.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC,
d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 26 d'octubre de 2020

 

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Educació

 

 

Annex 1

Persones aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució
ENS/2742/2017, de 21 de novembre

 

Cos de mestres

 

Especialitat: Audició i llenguatge

Ojeda Zarco, Cristina

 

Especialitat: Música

Busquets Relats, Josep Oriol

 

Especialitat: Llengua estrangera: Anglès

Abad Fortuny, Núria

Alfonso García, Marta

Batalla Sevil, Joana

Cabrerizo Puntí, Júlia

Cuestas Verjano, Aida

Lara Boira, Marta

Milara Miranda, Mireia
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Rojo Mateu, Mònica

Urpina Rius, Clara

Verjat Rey, Sara Teresa

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Anglès

Cid Briansó, Montserrat

Trigo Esteve, Daniel

 

Especialitat: Biologia i geologia

Audí Miró, Maria Carme

Bracke Cordonet, Pol

Cruz Navas, Vanessa

Guiral Herrera, Alba

Massana Roselló, Marta

Quintero Santiago, Maria Cinta

 

Especialitat: Dibuix

Diaz Álvarez, Tamara

Rodríguez Pardo, Maria

 

Especialitat: Física i química

Hernández Rodríguez, Maria Isabel

Pérez Jorge, Mariola

 

Especialitat: Francès

Bonilla Pérez, Marina

 

Especialitat: Llengua castellana i literatura

Bono Navarro, Andrea

Martínez Amaya, Silvia

Montes Moreno, Maria Luisa

Tirado Camarena, Irene

 

Especialitat: Llengua catalana i literatura

Sànchez Gòmez, Blanca
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Tomàs Gonfaus, Eva

Trull Martí, Mireia

 

Especialitat: Matemàtiques

Floris Bandera, Esther

Manubens Ferriol, Montserrat

Rodríguez Font, Roger

 

Especialitat: Orientació educativa

Gallinat Piró, Gemma

 

Especialitat: Tecnologia

González Cegarra, Víctor

Peremiquel Barral, Marc

 

 

Annex 2

Persona apta a la fase de pràctiques i aprovada en el procediment selectiu convocat per la Resolució
ENS/2742/2017, de 21 de novembre que ha realitzat la fase de pràctiques durant el curs 2019-2020 com a
conseqüència de la renúncia d'un altre aspirant seleccionat

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Anglès

Martí Aluja, Celestí

 

 

Annex 3

Persones que no han estat avaluades i que han de realitzar el període de pràctiques durant el curs acadèmic
2020-2021

 

Cos de mestres

 

Especialitat: Música

Arias Fuentes, Maria

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Llengua catalana i literatura
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Gràcia Damas, Annabel

 

(20.301.032)
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