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PLA DE FORMACIÓ 2016 i 2017 
 
Us resumim, tot seguit, la reunió que aquest mes de març vam mantenir els sindicats amb 
responsables de formació del Departament d’Ensenyament. 
 
Dades generals del 2016:  
 
‐ La previsió era de 228 edicions, d’aquestes es van realitzar 173 més 46 noves. 
‐ El percentatge de persones que van obtenir certificat  va ser de 75,22%. 
‐ El nombre de places ofertes va se 7.624. 
‐ El percentatge de dones admeses 82,23%. 
‐ El d’homes de 17,77%. 
‐ El grau de satisfacció dels participants en escala 1-4 va ser de 3,32%. 
‐ El grau de valoració de la docència en escala 1-4 va ser 3,46%. 

Es vol fomentar des del Departament la formació dels formadors, sobretot incidir a nivell 
pedagògic. També es vol avaluar la transferència; en aquesta línia hi ha previsió de fer 
tallers pels formadors interns per tal d’avaluar la transferència. 
 
El nou projecte de llei que regularà l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) 
té com a una de les seves finalitats millorar el servei de formació de la Generalitat. Un 
dels aspectes contemplats és la transferència com a nou plantejament. 
 
Respecte als docents (formadors) el 74,55% són empleats públics. Es tendeix a demanar 
transparència en quant a la selecció dels formadors i conseqüentment, s’accepten més 
ofertes de proveïdors. Si algú vol oferir-se com a formador, pot presentar-se enviant un 
correu electrònic. 
 
En quant al percentatge d’inscripcions per grup, el grup majoritari és el D. 
 
Respecte a la temàtica de la formació ha augmentat la temàtica jurídica, a causa de  les 
novetats normatives i a la seva afectació a l’Administració.  
 
La formació a mida en el 2017 ha augmentat molt. Al 2016 es van fer 15 edicions. 
 
El pressupost inicial destinat a formació del 2016 va ser de 153.536,48€ i l’executat va ser 
de 133.760,54€. La despesa per persona va suposar 18,61 €. Enguany de moment no hi 
ha pressupost. 
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2017 
 
Es continuen oferint tres terminis d’inscripcions per a les activitats formatives: gener-maig, 
juny-juliol, setembre-novembre.  
 
Comparativament amb l’any passat, hi ha hagut un allau d’inscripcions en aquest primer 
trimestre, ja sigui per les estratègies, les línies formatives o altres causes. 
 
Noves propostes com:  

 formació Esfera 
 e-comunitat sobre inclusió digital, e-comunitat sobre assetjament escolar, projecte 

sobre itineraris formatius per a integradors socials.  
 Mindfulness, mapes mentals i estres han tingut molt èxit, i les peticions d’inscripció 

han sobrepassat el nombre de places.  
 També la formació respecte al procediment administratiu determinat per les noves 

lleis 39/2015 i 40/2015 han deixat molta gent sense poder accedir als cursos. De 
tota manera, estan disponibles a la pàgina de l’EAPC, però també es podrà accedir 
mitjançant un link que penjaran en breu. 

Es destaca que l’Administració està col·laborant amb UNICEF per revisar les necessitats 
dels col·lectius d’atenció educativa, i amb l’Agencia Catalana de Patrimoni Cultural, del 
Departament de Cultura, en la creació d’una e-comunitat per als educadors de les llars 
d’infants, sobre el disseny d’activitats educatives en museus i equipaments culturals per a 
infants de 0-3 anys. 
 
Les inscripcions pel segon trimestre s’iniciaran el proper 2 de maig. 
 
Respecte a la problemàtica que suposa per alguns/es treballadors/es l’assistència a 
cursos formatius, molts/es opten per ni tan sols fer la sol·licitud, atès que creuen que 
tindran dificultats amb direcció.  
 
Acordem que s’animi al personal a inscriure’s i a valorar les possibles negatives per part 
de les direccions dels centres. 
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