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Educació anuncia per al 16
de gener de 2019 l’obertura de
sol·licituds per a les oposicions

ANIOL RESCLOSA

El Govern ha de publicar la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat
abans que acabi el 2018 El web del Departament avança el calendari
PILI TURON GIRONA

■ El  de gener del  s’obrirà
el termini perquè els docents demanin concórrer a les properes
oposicions del Departament
d’Educació, tal com informa al
seu web, on també especifica que
la presentació de sol·licituds es
tancarà el  de febrer.
Aquesta informació s’avança a
la convocatòria oficial del procés
selectiu que, tal com va dir la Conselleria, s’ha de publicar al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) abans que acabi
l’any. I per a això, falten quatre
dies laborables.
La fase de selecció estarà al juliol
La Conselleria ha penjat al web un
calendari per a la convocatòria de
. places de mestres i professors funcionaris que va anunciar
a mitjan novembre. D’acord amb
aquesta pauta, les sol·licituds es
podran presentar del  de gener
al  de febrer del  i la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es publicarà a finals de febrer. L’endemà d’aquesta publicació, els professionals que no hi estiguin d’acord tindran deu dies
hàbils per presentar reclamacions
i, un cop valorades, el llistat definitiu es donarà a conèixer la segona quinzena de maig.
Un cop s’hagi superat aquesta
fase prèvia, els exàmens començaran el  de juny amb les proves
de llengua per a aquells docents
que les hagin de fer. El  de juny
es realitzarà l’acte de presentació
i es preveu que la fase d’oposició

acabi abans del  de juliol, mentre que tot el procediment selectiu
s’haurà de completar abans del 
d’octubre.
Fa setmanes que el professorat
interí que vol aconseguir una de
les . places espera que el
DOGC publiqui la convocatòria
oficial de les oposicions. Aquesta
vegada, els mestres són els més interessats, ja que la majoria de les
vacants, ., són per ingressar
en el cos de funcionaris d’aquest
nivell educatiu. Concretament,
Educació ofereix . llocs de
Primària,  d’Infantil,  d’Anglès,  de Pedagogia terapèutica,  d’Educació física,  de
Música,  d’Audició i llenguatge
i  de Francès.
El segon paquet més important
el conformen  places de Secundària (amb  d’Informàtica,
 de Formació i orientació laboral i  d’Intervenció sociocomunitària, entre d’altres); una quantitat molt semblant a les  per a
tècnics de Formació Professional
(amb  de Procediments sanitaris i assistencials).
Després d’aquestes oposicions,
el Departament d’Educació encara haurà de convocar quatre processos més per arribar a les .
places que al febrer es va comprometre a convocar entre el  i el
. De fet, el web de la Conselleria ja especifica quantes vacants de funcionaris docents preveu oferir cada any durant aquest
període: . el , . el
, . el  i, finalment,
www.ensenyament.gencat.cat . el .

VACANTS DE
FUNCIONARI AL
COS DE MESTRES

3.604

COS DE PROFESSORAT DE
SECUNDÀRIA

759

DOCENTS TÈCNICS
DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL

642

PLACES
COMPROMESES
FINS AL 2023

15.685

CURS 2018-2019

La preinscripció per a les etapes
obligatòries s’obrirà el 29 de març
 La maquinària per preparar el
curs vinent ja està en marxa i té
una primera data a la vista, la de
preinscripció. El Departament
d’Educació ha programat el procés entre finals de març i mitjan
maig, en funció del tipus d’estudi
que s’hagi de cursar. Com sempre, els primers alumnes que
hauran de formalitzar la seva
preinscripció per al curs 20182019 seran els de les etapes obligatòries; és a dir, de segon cicle
d’educació infantil (a partir de
P3), de primària i d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Per a
aquests nivells educatius, la data

fixada pel Departament és el 29
de març de 2019. Aquest dia
s’obrirà un procés que s’allargarà fins al 9 d’abril. Més endavant,
en una data per determinar de la
primera quinzena de maig, començarà la preinscripció de Batxillerat. I la segona meitat
d’aquest mateix mes serà el moment de preinscriure’s als estudis de Formació Professional i
d’Arts plàstiques i Disseny.
Educació ha informat que la
modificació del decret amb el
procediment d’admissió d’alumnes està previst que es publiqui
el 27 de març. P.T.V. GIRONA

Mifas destina 137.477 euros del 7%
de l’IRPF a cinc projectes de l’entitat
L’associació per a persones

amb discapacitat física destina
40.500 € a l’ajuda a domicili i
29.000 a la integració laboral

persones que necessiten ajuda
per realitzar les activitats diàries.
D’altra banda, Mifas ha destinat . euros al seu servei d’integració laboral, que ofereix for-

P.T.V. GIRONA

■Mifas ha invertit en cinc projectes per a persones amb discapacitat física ., euros provinents del , de la declaració de
la renda, una aportació que es
converteix en subvencions com
aquesta quan els ciutadans escullen la casella per contribuir en
projectes socials. L’entitat ha destinat la partida més alta, de .
euros, al servei que des de fa 
anys ofereix suport a domicili a

L’entitat compra
una furgoneta
adaptada per al
centre ocupacional
de Riudellots

mació i orientació per millorar les
possibilitats de trobar feina. Els diferents programes dissenyats per
augmentar les opcions d’incorporar-se al mercat laboral són, des
de fa anys, una prioritat de l’associació.
La subvenció provinent de
l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) també ha ajudat l’entitat a actualitzar el sistema
de climatització del Centre de Dia
Pere Llonch, de Vilafant, en la primera fase del qual ha invertit
. euros.
La compra d’una furgoneta
adaptada per traslladar els usuaris del Centre Ocupacional de
Riudellots de la Selva, en substitució d’una de vella que generava

Una cuidadora, ajudant un usuari
del servei a domicili. MIFAS

moltes despeses a l’entitat, s’ha
emportat uns altres ., euros. Per últim, l’actualització del

Servei Llar Residència s’ha endut
. euros, que Mifas ha utilitzat per arreglar el desgast de les
instal·lacions i adequar-les a les
necessitats dels usuaris, arreglant
els banys, la climatització i la instal·lació elèctrica.

