NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A
L’AVALUACIÓ DEL PERSONAL TREBALLADOR PÚBLIC INTERÍ DEL COS D’EDUCACIÓ
DURANT EL CURS 2019-2020
Les mesures excepcionals adoptades pel Govern per fer front a la situació d’emergència
sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 o COVID-19, van implicar el tancament
dels centres educatius del país a partir del divendres 13 de març 2020 pel que fa a l’Escola
Andorrana de Batxillerat i del dilluns 16 de març 2020 per tots els altres centres.
Aquesta situació es manté sense canvis i, a data d’avui no disposem de data de retorn a
l’activitat acadèmica ordinària. És per aquesta raó que s’ha revisat el procediment per a
l’avaluació del personal interí que intervé en els centres educatius aquest curs 2019-2020.
Detallem a continuació les modificacions:
1. Personal interí amb nomenament de tot el curs escolar 2019-2020
a) Si aquest personal ja formava part de la borsa d'interins del Cos d'Educació el
curs 2018-2019 i per tant, té una nota d’avaluació corresponent a aquest període, no
es realitzarà un nou procés d’avaluació i es tindrà en compte la nota obtinguda el curs
18/19 de cara a les adjudicacions de places del curs vinent.
b) Si aquest personal no formava part de la borsa d'interins del Cos d'Educació el
curs 2018-2019, es tindrà en compte l’observació d’aula que els comandaments van
realitzar abans del 14 de març del 2020 per generar la nota d’avaluació del curs 20192020.
2. Personal interí amb nomenaments inferiors a la durada del curs escolar 20192020
Es generarà la nota d’avaluació del curs 2019-2020 fent una mitjana de les notes
obtingudes en les diferents avaluacions que s’hagin realitzat en el període comprès
entre l’1 de setembre del 2019 i el 14 de març del 2020.
Pel que fa al càlcul de dies de nomenament, es tindrà el compte la durada dels diferents
nomenaments durant el curs 2019-2020.

Sant Julià de Lòria, 30 d’abril del 2020

