
 

 

  

NOTA INFORMATIVA 
DATA: 14/01/2022 
TEMA: substitucions per baixes per causa COVID i baixes de IT per altres causes. 
 
Bon dia, 
 
Donada la dificultat per trobar determinats perfils de docents per cobrir les baixes de IT us 
remetem les pautes de flexibilització  que podeu adoptar  SEMPRE  I QUAN  NO  HI  HAGI  
PROFESSORAT  DISPONIBLE  QUE  COMPLEIXI  AMB  TOTS  ELS  REQUISITS  DE ITULACIÓ:  
 
- Les substitucions de situacions que siguin BONIFICABLES, s’hauran de fer 
complint els requisits per la seva BONIFICACIÓ. En els casos que no es trobi personal 
amb requisits poseu-vos en contacte amb el Departament de Centres Concertats per 
trobar una solució consensuada.   
 

 
 
Per qualsevol dubte  per favor poseu-vos en contacte amb el Departament de Centres 
Concertats. 
 
Salutacions 

INFANTIL I 
PRIMÀRIA

Substitucions de baixes per 
causa COVID

Substitucions de baixes per 
ALTRES causes

Comissió de Titulacions
NO ÉS NECESSARI passar per la 

Comissió de titulacions 

EN TOTS ELS CASOS 
ÉS REQUISIT IMPRESCINDIBLE

 passar pr la Comissió de Titulacions

Substitucions de mestres 
de EI

El substitut ha de ser d'EI sense 
menció.

El substitut ha de ser de EI i ha de tenir 
la menció corresponent

Substitucions de mestres 
de EP

El substitut ha de ser d'EP sense 
menció.

El substitut ha de ser de EP i ha de tenir 
la menció corresponent

SECUNDÀRIA Substitucions de baixes per 
causa COVID

Substitucions de baixes per 
ALTRES causes

Comissió de Titulacions
NO ÉS NECESSARI passar per la 

Comissió de titulacions 

EN TOTS ELS CASOS 
ÉS REQUISIT IMPRESCINDIBLE

 passar pr la Comissió de Titulacions

Substitucions de 
professors d'IDIOMES: 

El substitut ha de ser de la branca de 
lletres.

El substitut ha de ser de la branca de 
lletres i ha de tenir el nivell B2 de 

l'idioma corresponent

Substitucions de 
professors de CATALÀ

El substitut ha de ser de la branca de 
lletres.

El substitut ha de ser de la branca de 
lletres i ha de tenir el nivell C2 de català

substitucions d'ALTRES 
professors 

El substitut ha de ser de la mateixa 
branca que el professor de baixa.

El substitut ha de ser de la mateixa 
branca que el professor de baixa.


