FULL DE RECLAMACIÓ REFERENT A LA INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES
AL REGISTRE GENERAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT PER ALS
PARTICIPANTS EN LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER FORMAR BORSES
D’ASPIRANTS A FUNCIONARIS INTERINS DOCENTS
Els mèrits que es podien aportar per aquesta convocatòria finalitzaven en
data de 15 de gener de 2018. No es poden aportar nous mèrits no presentats
amb la sol·licitud original per participar en aquest procés.
Nom i llinatges
DNI
Adreça
Municipi i CP
Telèfon
Adreça electrònica
Núm. de registre de la sol·licitud presentada a
efectes de formació per formar part de les borses

Sol·licit que es revisi el reconeixement i la inscripció de les següents activitats de
formació en el Registre General de Formació del Professorat:
1.
2.
3.
4.
... (en cas necessari, seguiu al revers d’aquest full)
Documents aportats per a les activitats no inscrites al Registre (marcau amb
una x aquells documents que aporteu juntament amb aquesta reclamació):
1. En el cas d’activitats formatives convocades per les entitats col·laboradores
(UIB, UNED Illes Balears, sindicats de les Illes Balears, organitzacions
empresarials en l’àmbit de l’ensenyament de les Illes Balears, associacions

professionals de docents de les Illes Balears, entitats sense ànim de lucre
de Illes Balears, etc.). Documentació aportada:
 Fotocòpia compulsada del certificat emès per l’entitat corresponent.
2. Activitats organitzades pel MECD i altres administracions educatives.
Documentació aportada:
 Fotocòpia compulsada del certificat emès pel MECD o altres
administracions educatives .
3. Activitats reconegudes pel MECD i altres administracions educatives:
només són reconegudes per la nostra Conselleria amb un màxim de 60
hores cada una d’elles. Documentació aportada:
 Fotocòpia compulsada del certificat emès pel MECD o altres
administracions educatives (no és vàlid si no es lliura juntament amb la
diligència de reconeixement).
 Diligència de reconeixement emesa pel MECD o altres administracions
educatives.
 Fotocòpia compulsada del certificat emès pel MECD o altres
administracions educatives on ja consta el seu reconeixement
 Informe que acompanyi els documents anteriors (obligatori segons
normativa) on constin:
a.

Objectius, continguts i metodologia de l’activitat (elaborat per la

persona participant en la formació)
b.

Informe de transferibilitat: una reflexió sobre la transferibilitat a

l’aula de la formació rebuda (allò que es pot treballar amb l’alumnat o amb
el grup classe o al centre educatiu a partir de l’aplicació dels objectius i
continguts de l’activitat formativa) acompanyat d’una proposta d’aplicació.

4. Activitats formatives amb data de finalització anterior al 7 de maig de 2017
i convocades per altres entitats no incloses en els punts anteriors.
Documentació aportada:
 Fotocòpia compulsada del certificat emès per l’entitat corresponent.
5. Itineraris d’autoformació (només per formació realitzada i finalitzada
durant el curs 2017-18 i posteriors).
Tenen cabuda en aquests itineraris les activitats no regulades en els apartats
anteriors (no hi tenen cabuda les que hagin estat prèviament homologades o
reconegudes).
Característiques de l’autoformació:
- Les activitats formatives incloses dins l’itinerari han d’estar relacionades
amb alguna de les línies estratègiques del Pla Quadriennal.
- Es pot presentar un itinerari formatiu per curs escolar, lligat a una mateixa
i única línia estratègica per curs escolar.
- Aquest itinerari formatiu pot sumar com a màxim 100 hores per curs
escolar.
Documentació aportada :
 Fotocòpia compulsada del certificat emès per l’entitat corresponent (no
són vàlids els certificats provisionals) .
 una memòria explicativa i un informe de transferència (que acompanyi
els document anterior, obligatori segons normativa) d’entre 5 i 10 pàgines
que posi de manifest la possibilitat de transferència en un centre educatiu
de la formació rebuda i la capacitat de l’interessat per aplicar els
coneixements adquirits amb l’alumnat a l’aula o al centre educatiu a partir
del disseny d’una aplicació didàctica, projecte d’aula, material didàctic, etc.
6. En el cas que una persona hagi duit a terme més d’una activitat a distància
que hagi coincidit total o parcialment en el temps amb una altra, només es

valorarà l’activitat de major nombre d’hores, segons marca la normativa
vigent.
Fonaments de Dret:
- Per activitats finalitzades abans del 7 de maig de 2017:
- Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 2 de gener de 2002, per
la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació
permanent del professorat no universitari (BOIB 8 de 17 de gener de
2002).

- Per activitats finalitzades a partir del 7 de maig de 2017, aquest inclòs:
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017
per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el
registre de la formació permanent del professorat no universitari de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54 de 6 de maig
de 2017).
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació
del Professorat de 29 de juny de 2017 per la qual s’aproven les
instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a
formació permanent del professorat (BOIB núm. 85 de 13 de juliol de
2017).
A ..................................., a .................. de .................................. de 2018

Signat:

DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
SERVEI DE FORMACIÓ HOMOLOGADA I CAPACITACIÓ

