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PLA DE FORMACIÓ 2008 DEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ PER AL PERSONAL
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I PER AL
PERSONAL LABORAL
El Departament d’ Educació ha elaborat una oferta formativa per donar compliment als acords
sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de
l’ Administració de la Generalitat de Catalunya i el VI Conveni col·lectiu del personal laboral de la
Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008, que defineix la formació com un dret
inalienable de les empleades i els empleats públics.
El pla de formació d’enguany presenta algunes novetats:
*Tot i que es fixa període d’inscripció, resta oberta mentre quedin places disponibles a cada
activitat formativa.
*Les sol·licituds s’han de gestionar a través del cap de servei o bé de la direcció del centre
com també és possible la inscripció telemàtica.
*Es pot consultar el crèdit personal d’hores de formació disponible a ÉPOCA
*Les certificacions es poden imprimir des del cercador
Us recordem que el crèdit horari per a formació, dins l’horari laboral, és de fins a 40 hores anuals,
que l’oferta d’aquest any permet de sol·licitar més de 3 activitats formatives i des del Servei de
Formació es podrà assignar fins a un màxim de 40 hores per persona, i que té dret a formació tant
el personal fix com el personal amb contracte temporal.
Per al personal laboral que realitza atenció directa a l’alumnat el més de juliol es considera període
per formació.
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