
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ACORD GOV/144/2022, de 5 de juliol, pel qual s'autoritza l'ampliació de la plantilla del Departament
d'Educació per atendre les necessitats de funcionament del nou curs escolar.

L'enfortiment del model d'escola catalana, la potenciació de l'educació inclusiva i la igualtat d'oportunitats de
tot l'alumnat, i l'impuls i consolidació del model de formació i qualificació professional, són els tres eixos que
defineixen l'impuls i acció del Govern en polítiques educatives i formatives, en els termes recollits al Pla de
Govern de la XIV legislatura.

Per a avançar en la consecució d'aquestes fites, i per a poder implementar un servei educatiu de qualitat, que
garanteixi la universalitat i gratuïtat de l'escolarització dels ensenyaments a què fa referència l'article 5.2 de la
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, es fa necessària la modificació de la plantilla pressupostària en allò
referent als centres i serveis educatius, de tal que manera que estigui dotada dels recursos econòmics
necessaris per a fer possible el normal funcionament dels centres que conformen el Servei d'Educació de
Catalunya, d'acord amb la programació educativa del curs escolar.

Les necessitats de planificació ordinària de l'activitat educativa enllacen amb factors de situació, d'entorn i
d'estratègia política, als que cal donar resposta en els propers anys, i per als quals cal dimensionar
adequadament els recursos humans vinculats a l'activitat educativa.

Així, davant l'evidència posada de manifest en diversitat d'estudis i avaluacions que els infants que han accedit
al sistema educatiu en edats primerenques obtenen resultats escolars significativament millors, aquest Govern
aposta per facilitar que les cotes d'escolarització en aquestes etapes puguin esdevenir pràcticament universals,
tot i que ja són significativament altes. Per a avançar en aquest sentit, cal que la educació infantil disposi de
recursos i suports suficients que permetin una prestació del servei educatiu a aquest col·lectiu d'infants que
sigui de qualitat i que respongui a les necessitats de les diferents realitats socioeconòmiques i territorials del
país. La Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, estableix
el mandat al Govern de garantir els recursos humans i materials suficients per a assolir una reducció efectiva
de les ràtios d'alumnes per classe al curs de P3, d'educació infantil, fins a un màxim de vint alumnes per classe
per al curs 2022-2023. També en aquesta línia d'impuls a l'educació primerenca, el Govern posa recursos per
avançar en la gratuïtat del P2 per a les famílies, removent les possibles barreres econòmiques en l'accés al
servei educatiu del primer cicle d'educació infantil.

Entre els factors que impacten en l'articulació del servei educatiu, destaca el creixement de la població en
àmbits rurals de Catalunya; la demanda incrementada de la ciutadania de facilitar l'educació en aquests
entorns rurals, i el sosteniment en el temps de l'augment de la demanda actual d'escolarització en els nivells
d'ensenyament secundari, de la formació professional i dels ensenyaments post-obligatoris de batxillerat.

És especialment significatiu el creixement de la demanda de formació professional, que ha estat respost ja pel
Govern amb un increment de l'oferta en 4.215 places de grau mitjà en el curs 2021-2022 per a atendre el
23% de creixement del nombre de sol·licituds respecte el curs 2020-2021. En aquella resposta inicial, es va
incrementar tant el nombre de grups, com la capacitat generalitzada dels grups existents.

La concentració excessiva, encara avui, d'alumnes per sobre ràtio; i la necessitat d'atenció personalitzada, per
tal que -sense distinció de capacitat, condició personal i social, o qualsevol altra diferència- tot l'alumnat tingui
l'oportunitat de seguir sent membre de les aules regulars i d'aprendre dels seus companys/es.

El fet que no es prevegin increments demogràfics en el global de població escolaritzada, malgrat que hi ha
variacions internes pel que fa a la distribució de l'alumnat tant territorialment com per etapes educatives, ha de
permetre que paulatinament es vagin assolint les ràtios recomanades per a l'optimització dels aprenentatges i
de l'acció docent i educativa. Cal avançar en l'assignació de recursos que permetin mantenir la concentració
d'alumnes en les ràtios de 25 alumnes a les escoles i de 30 alumnes als instituts.

En relació amb el model d'escola inclusiva, cal garantir el seguiment de l'alumnat i l'assessorament als mestres
i professorat dels centres que acullen alumnat amb diferents trets de diversitat, per tal que les escoles siguin
espais de creixement i compensació de desigualtats per tot l'alumnat amb discapacitat, o d'aquell alumnat amb
dificultats específiques vinculades a situacions socials o culturals desfavorides.
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En darrer lloc, una part de la necessitat d'incorporació de noves dotacions prové de la integració de centres
educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, a l'empara d'allò previst a l'article 45 de la Llei d'educació,
que regula la incorporació de centres i llocs escolars a la prestació del Servei d'Educació de Catalunya i que
preveu aquesta possibilitat d'integració.

Considerant els motius exposats, queda de manifest la necessitat d'incrementar la plantilla de personal amb
determinats perfils docents i de professionals d'atenció educativa.

D'acord amb allò previst a l'article 36, apartats 3 i 4, de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2022, el Govern pot autoritzar l'ampliació de la plantilla pressupostària
per a la creació o ampliació de serveis públics finalistes.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, el Govern

 

Acorda:

 

−1 Autoritzar l'ampliació de la plantilla del Departament d'Educació derivada de la planificació de les
necessitats de personal, d'acord amb les especificacions següents:

a) S'autoritza la creació de 1.112,64 dotacions de personal docent per atendre les necessitats d'escolarització a
què ha de donar resposta el servei d'educació de Catalunya, de les quals 290 es destinaran a l'educació
inclusiva.

D'aquestes 1.112,64 dotacions, 232,84 corresponen al cos de mestres i 879,8 als cossos de docents de
secundària.

b) S'autoritza la creació de 1.022,32 dotacions de personal docent per a l'implementació del Pla estratègic
d'impuls a la Formació Professional, de les quals 613,39 corresponen a llocs de cossos de secundària, i 408,93
al cos de professors tècnics.

c) S'autoritza la creació de 28 dotacions de personal d'administració i tècnic de centres educatius, 19 per a
atendre les necessitats de processos d'integració de centres i 9 per donar suport administratiu als centres de
formació d'adults (CFA) ubicats en centres penitenciaris de Catalunya, i 279 dotacions de professionals
d'atenció educativa.

D'aquestes 279 dotacions, 78 es destinaran a atendre les necessitats d'escola inclusiva, 17 al desplegament de
grups d'itineraris formatius específics, i 184 per a la incorporació de professionals de perfil tècnic especialista
d'educació infantil.

 

-2 La cobertura dels llocs de nova creació s'ha de gestionar, pel que fa a l'ocupació temporal, d'acord amb els
procediments regulats o pactats de gestió de les borses de treball respectives, tenint en compte si els llocs són
de personal docent o bé són de professionals d'atenció educativa. Els llocs creats en el marc dels processos
d'integració de centres a la xarxa pública s'han de cobrir sempre que escaigui per mitjà de les obligacions que
comporta l'instrument de subrogació d'empresa.

 

−3 Autoritzar el Departament d'Economia i Hisenda a realitzar les modificacions pressupostàries necessàries
per finançar l'ampliació de la plantilla derivada de les necessitats de planificació del proper curs escolar que
s'autoritza en aquest Acord.

 

−4 Aquest Acord té efecte a partir de l'1 de setembre de 2022, coincidint amb la data d'inici del curs escolar
2022-2023.

 

−5 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 5 de juliol de 2022

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8704 - 7.7.20222/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22187058-2022



 

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

 

(22.187.058)
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