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PLANIFICACIÓ DE LES PROPOSTES 
FORMATIVES EN L’ACTUAL CONTEXT 
EXTRAORDINARI  

 
 

L’actual escenari que viu el sistema educatiu obliga a adoptar una nova            

planificació de la formació docent mentre duri aquest període         

d’excepcionalitat. Les propostes formatives s’han de planificar prioritàriament        

mitjançant l’ús de les tecnologies digitals. Aquesta situació afecta tant al           

disseny de les propostes formatives, al procés de detecció de necessitats com            

a l’atenció de les demandes i l’acompanyament als centres. 

És prioritat del Departament d’Educació que la formació adreçada al          

professorat en aquest context doni resposta a les necessitats dels centres           

educatius en aquests nous escenaris, entenent que cal desplegar protocols i           

actuacions tant en la planificació de les propostes com en el contingut i els              

formats.  

El context actual del sistema educatiu pel que fa a la formació docent, i sempre sota                

els principis de qualitat i equitat, aconsella prioritzar: 

− La digitalització de les activitats amb la incorporació de formats i modalitats            

innovadores en entorns virtuals d’aprenentatge 

− L’orientació de la formació docent per la transformació educativa  
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Procediment i calendari per a la gestió de l’oferta 2020-2021 

 Responsables Data 

 UD SE ST SGIF Usua
ris 

Altres  

1r 
TORN 

Anàlisi de necessitats de centres i 
professorat 

 X    Inspecció [3] Maig 

Planificació de l’oferta formativa dels 
Serveis Educatius / Serveis Territorials en 
el marc dels PFZ  i creació de les activitats 
al GTAF (Unitats/ST/SE) 

X X X    Fins el 30 de juny 

Introducció de la proposta  a l’aplicació 
GTAF [1] 

X X X    Fins el 30 de juny 

Anàlisi i aprovació de les propostes dels 
PFZ en les Comissions d’Ordenació 
Educativa Territorial dels ST/CEB 

  X    Fins el 10 de juliol 

Revisió i vistiplau de la proposta global    X   15 de juliol  de 2020 

Aprovació de la proposta global pel Comitè 
de Formació 

     Comitè de 
Formació 

Abans del 22 de juliol 
2020 

Confirmació de les activitats X X X    Abans del 24 de juliol 
de 2020 

Publicació de les activitats    X   
Juliol-Agost 

2n 
TORN 

Introducció de noves activitats al catàleg 
SIRIUS  de formació per part de les unitats 
del Departament 

X       Setembre - octubre 

1r 
TORN 

Inscripció a les activitats     X  
del 14  al 24  de 

setembre de 2020 

Anàlisi d’inscripcions, modificacions i 
assignació de places 

X X X    
del 28 de setembre  al 

8 d’octubre 

Consulta d’assignacions     X  9 d’octubre 

 
[1] Les unitats dels serveis centrals han d’introduir els tipus d’activitats territorialitzades a l’aplicació abans del 20 de maig de 2020 
[3] Els CRP faran la detecció de necessitats en el marc de la Comissió del PFZ presidida per l’inspecció 
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  Responsables Data 

  UD SE ST SGIF 
Usua

ris Altres  

2n 
TORN 

Detecció de necessitats centres i 
professorat 

 X    Inspecció [4] Octubre 

1r 
TORN 

Inici de les activitats de formació     X  14 d’octubre 

2n 
TORN 

Comissions PFZ i reunions SE/ST per a la 
posada en comú de les  demandes i 
l’oferta d’activitats 

  X    
de l’1 al 15 de 

novembre de 2020 

Introducció de la proposta a l’aplicació 
GTAF [2] 

X X X    
del 15 de novembre a 

l’1 de desembre de 
2020 

Anàlisi i aprovació de la proposta dels PFZ 
a la Comissió d’Ordenació Educativa 
Territorial de cada un dels ST (activitats 
proposades) 

     

Comissió 
d’Ordenació 
Educativa 

Territorial ST 

fins el  8 de desembre 
de 2020 

Revisió i vistiplau de la proposta global    X   del 8  a l’11 desembre 
de 2020 

Aprovació de la proposta global pel Comitè 
de Formació 

     Comitè de 
Formació 

abans del 15 de 
desembre de 2020 

Confirmació de les activitats 

(Passar les activitats de proposades a 
confirmades i publicació) 

X X X    
abans del 18 de 

desembre de 2020 

Publicació d’activitats al web     X   abans del 23 de 
desembre de 2020 

Inscripció a les activitats     X  del 8 al 19 de gener 
de 2021 

Anàlisi d’inscripcions, modificacions i 
assignació de places 

X X X  X  del 20 al 29 de gener 
de 2021 

Consulta d’assignacions     X  30 de gener de 2021 

Inici de les activitats de formació     X  4 de febrer de 2021 

 
[2] Les unitats dels serveis centrals han d’introduir els tipus d’activitats territorialitzades a l’aplicació abans del 20 de novembre de 2020 

[4] Els CRP faran la detecció de necessitats en el marc de la Comissió del PFZ presidida per l’inspecció  
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Processos d’inscripció per a les activitats 

En funció del tipus d’activitats, els processos d’inscripció generals per a les activitats             

formatives són els següents: 

Resum de processos d’inscripció del primer torn (setembre) 

Tipus de 
formació 

Modalitat 
formativa 

Procés 
inscripció 

Nombre 
màxim de 
sol·licituds 

Màxim 
d’hores a 
sol·licitar 

Sol·licitud Assignació 
Consulta 
assignacions 

Inici 
activitats 

Formació en 
centre  

Assessorament 
FIC 
Taller a centre 
Visita a centre 

21_CENTR1 50 - Del 14 al 27 
de setembre 

Del 28 de 
setembre al 8 
d’octubre 

9 d’octubre A partir del 14 
d’octubre 

Formació per 
a centres 

Seminari 
coordinació 
Formació equips 
centre 
Taller d’equips de 
centre 

21_COORD1 50 - Del 14 al 27 
de setembre 

Del 28 de 
setembre al 8 
d’octubre 

9 d’octubre A partir del 14 
d’octubre 

Formació pel 
professorat de 
diferents 
centres amb 
persona 
formadora i de 
reflexió entre 
iguals (2) 

Taller 
Curs 

Seminari 
Grup de treball 

21_OBERT1 50 

100h 

Del 14 al 27 
de setembre 

Del 28 de 
setembre al 8 
d’octubre 

9 d’octubre A partir del 14 
d’octubre 

Cursos i seminaris 
semipresencials i 
no presencials 
organitzats pels 
serveis centrals 

21_TEL1 50 Del 14 al 27 
de setembre 

Del 28 de 
setembre al 8 
d’octubre 

9 d’octubre A partir del 14 
d’octubre 

Activitats de 
dinamització, 
sensibilització 
i difusió 

Conferència 
Jornada 
Taula rodona 
Presentació 
experiències 

21_ALTRE1 50 - Del 14 al 27 
de setembre 

Del 28 de 
setembre al 8 
d’octubre 

9 d’octubre A partir del 14 
d’octubre 

 

(1)Les activitats amb priorització de direcció iniciaran l’assignació dos dies després. 
(2)Es podrà asignar un màxim de 100 hores a les persones que s’inscriguin amb els processos d’aquest grup 
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Resum de processos d’inscripció del segon torn (gener) 

Tipus de 
formació 

Modalitat 
formativa 

Procés 
inscripció 

Nombre 
màxim de  
sol·licituds 

Màxim 
d’hores a 
sol·licitar 

Sol·licitud Assignació 
Consulta 
assignacions 

Inici 
activitats 

Formació en 
centre  

Assessorament 
FIC 
Taller a centre 
Visita a centre 

21_CENTR2 50 - Del 8 al 19 
de gener 

Del 20 al 29 
de gener 30 de gener 

A partir 
del 4 de 
febrer 

Formació per 
a centres 

Seminari 
coordinació 
Formació equips 
centre 
Taller d’equips de 
centre 

21_COORD2 50 - Del 8 al 19 
de gener 

Del 20 al 29 
de gener 

30 de gener 
(1) 

A partir 
del 4 de 
febrer 

Formació pel 
professorat 
de diferents 
centres amb 
persona 
formadora i 
de reflexió 
entre iguals (2) 

Taller 
Curs 

Seminari 
Grup de treball 

21_OBERT2 50 

100h 

Del 8 al 19 
de gener 

Del 20 al 29 
de gener 30 de gener 

A partir 
del 4 de 
febrer 

Cursos i 
seminaris 
semipresencials i 
no presencials 
organitzats pels 
serveis centrals 

21_TEL2 50 Del 8 al 19 
de gener 

Del 20 al 29 
de gener 30 de gener 

A partir 
del 4 de 
febrer 

Activitats de 
dinamització, 
sensibilització 
i difusió 

Conferència 
Jornada 
Taula rodona 
Presentació 
experiències 

21_ALTRE2 50 - Del 8 al 19 
de gener 

Del 20 al 29 
de gener 30 de gener 

A partir 
del 4 de 
febrer 

 
(1)Les activitats amb priorització de direcció iniciaran l’assignació dos dies després. 
(2)Es podrà asignar un màxim de 100 hores a les persones que s’inscriguin amb els processos d’aquest grup 

 

En casos singulars, i degudament justificats, es podran fer servir processos           

d’inscripció fora dels torns ordinaris. Aquests processos singulars compleixen les          

mateixes condicions que els ordinaris. Caldrà seleccionar el procés a la modalitat i al              

torn corresponent. Aquests es codifiquen igual que els ordinaris amb l’afegit d’una            

“S” (singular). En ocasions, quan amb els processos anteriors no es puguin cobrir les              

necessitats es podrà sol·licitar processos d’inscripció individualitzats. 
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