
Per a una bona regulació de l'Institut Obert de Catalunya considero que l'Administració de la 
Generalitat hauria de tenir present els següents aspectes: 
 
 
La singularitat que deriva dels trets característics i les particularitats de l'educació no 
presencial fan que el personal destinat a treballar a l'IOC hauria de seguir un procés de 
selecció que permeti avaluar les seves competències TIC i les seves habilitats transversals 
específiques del lloc de treball com saber treballar en equip o la capacitat d'innovar i 
adaptar-se a un món virtual que està canviant permanentment. 
 
 
L'Administració també hauria de posar especial èmfasi en la coordinació amb l'actual 
personal de l'IOC per tal de concretar el procés de transició que es durà a terme un cop es 
publiqui el decret. S'hauria de garantir un període de gràcia que permeti al personal actual 
de l'IOC complir amb la nova legislació del decret. Si aquesta transició es fa de manera 
precipitada o no es fa bé, la qualitat del servei es pot veure molt malmesa a curt i llarg 
termini. 
 
 
Pel que fa al període en què el personal hauria de desenvolupar la seva tasca, considero 
que ha de ser limitat per tal d'afavorir una renovació de la plantilla que promogui noves 
idees i diverses maneres de fer, però depenent de la casuística de cada lloc de treball 
(docent, PAS, direcció) hauria de variar la seva durada. Aquesta durada ha de permetre que 
es pugui desenvolupar la tasca i, al mateix temps, oferir seguretat al treballador per tal que 
es pugui implicar en el projecte de manera òptima. 
 
 
Un altre aspecte a valorar és el percentatge dels professors respecte dels alumnes. En 
l'educació no presencial el nombre d'alumnes pot variar molt d'un curs a l'altre i s'hauria de 
garantir que els alumnes puguin disposar del nombre de professors necessaris. Si aquest 
percentatge canvia massa i no es tenen mesures de contingència preparades, pot ser que la 
càrrega de treball de cada professor sigui massa alta i que la seva tasca es vegi afectada. 
 
 
Pel que fa als objectius, penso que la regulació també hauria d'incloure els següents 
objectius (incloc justificació): 
 
 
- Incrementar la difusió i presència de l'IOC a Catalunya.(Moltes persones i professors 
encara no són conscients que existeix el centre). 
 
- Generar llocs de treball específics que permetin una especialització de la feina (els 
professors s'han de poder dedicar a la seva tasca docent evitant fer tasques de programació 
informàtica o de disseny gràfic per exemple) 
 
- Crear organismes i llocs de treball públics de col·laboració externs que permetin millorar la 



tasca de l'IOC (col·laborar amb TV3 per tal de generar documentals educatius seria un bon 
exemple). 
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