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ENSENYAMENT
Com cada nou curs, us presentem La Guia del professorat i dels centres 2013/2014,
que arriba amb tota la informació útil per encarar el curs.
Estar informat és tindre la capacitat de decidir.
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EDITORIAL
GUIA DEL PROFESSORAT I DELS CENTRES EDUCATIUS 2013-14

ALTRE CURS DIFÍCIL

El curs 2013/14 serà un altre curs difícil, dificilíssim. El panorama de l’educació al País Valencià
no ha deixat d’encaixar una novetat roïna rere l’altra des de fa ja massa temps. A les retallades, la
reforma educativa i la privatització, caldrà sumar un projecte d’estatut de la tasca docent del qual
no es coneixen els detalls encara, però que el govern espanyol pot anunciar quan comence el
curs.

D

e primer, ens trobem amb una
reforma educativa que ha generat el
rebuig màxim en tota la comunitat
educativa, tal com es va fer palés en el
carrer al maig amb una vaga estatal i unes
manifestacions multitudinàries. La seua
tramitació en el Congrés dels Diputats, ja
ha donat una foto de tota l’oposició
parlamentaria, que s’ha compromès a
revocar la Lomqe en el moment que el PP
isca de la Moncloa. Aquest compromís
polític ha sigut possible gràcies a la
mobilització social de rebuig que la llei ha
suscitat des del primer moment. La
implicació de l’afiliació d’STEPV i del
professorat valencià ha sigut decisiva:
STEPV ha realitzat XXX actes d’explicació
de la reforma, en molts casos de manera
conjunta amb altres sindicats i amb
formacions polítiques en el marc de
plataformes comarcals o locals. La nostra
acció ha possibilitat la formació d’una
autèntica xarxa social de rebuig a la
reforma. Encara queda un trimestre de
tràmit parlamentari en què el govern i el
ministeri han de sentir en el carrer la
dissensió social que el projecte de
retallades, desregulació i privatització
provoca.
L’anunci d’un estut docent és també
preocupant, no perquè no n’entenem la
necessitat: més bé perquè ens esperem
alguna nova malifeta del ministeri autor de
la LOMCE.
El decret Vela, que retallava les nostres
condicions laborals, caduca cal al final
d’any. L’empitjorament de la conjuntura
econòmica, amb l’augment de l’atur, fruit
en gran manera d’una reforma laboral que
ha devaluat la força del treball, i l’absència
d’indicadors positius en la reactivació
econòmica, que ens fan témer algun tipus
de renovació, o pitjor encara, de
consolidació de les retallades que va
imposar aquell decret. Serà un altre dels
fronts a què caldrà dirigir le nostres
énergies individuals.
La reforma de les pensions que s’albira

suposarà també un enduriment de les
condicions d’accés a la jubilació amb el seu
retard, i una rebaixa en les prestacions. Tot
això, en un context de degradació de la
situació política amb el seguit d’escàndols,
de corrupció que assetgen alguns partits
polítics, especialment el que ocupa els
governs espanyol i valencià, i sense que es
veja enlloc cap voluntat de regeneració
democràtica ni de depuració de
responsabilitats polítiques ni penals.

STEPV té el compromís de continuar
fent cara a la campanya de
desmantellament dels serveis públics
i de degradació de les condicions de
les persones que hi treballen
Hem d’aconseguir la mobilització de
totes i tots els afilitats a STEPV per a
revitalitzar les xarxes solidàries dels
treballadors i treballadores

En aquest procés, és fàcil que no
puguem tindre el suport dels nostres aliats
tradicionals, uns sindicats que es troben
desorientats i que no s’acaben de desfer
dels hàbits adquirits en el context d’una
situació política i econòmica que ja no
existeix i que és probable que no torne mai
més. La temptació d’unes cúpules sindicals
de perpetuar-se a costa de fer cas omís del
que les bases n’esperen, pot portar-les a
buscar el pacte amb la patronal tot i que
això implique la traïció a la classe
treballadora, tal com hem vist aquest curs
respecte al conflicte del professorat interí.
Davant tot això, STEPV té el compromís
de continuar fent cara a la campanya de
desmantellament dels serveis públics i de
degradació de les condicions de les
persones que hi treballen. La capacitat
d’acció del sindicat ha patit també un atac
que ha reduït els alliberaments (tres

vegades en tres cursos successius),
destinat, sense aconseguir-ho, a afeblir la
capacitat de resposta dels treballadors i
treballadores que depositen en el sindicat
la confiança i lidere aquesta resposta a les
agressions que pateix l’escola, el personal i
la llengua. En algunes comarques i àmbits,
això s’ha pogut compensar amb una
implicació militant d’una part de l’afiliació.
Però necessitem anar més lluny i
aconseguir la mobilització de totes i tots
els afilitats a STEPV per a revitalitzar les
xarxes solidàries dels treballadors i
treballadores que puguen aturar i capgirar
el procés negatiu que ara vivim.
L’autoorganització del personal en cada
centre de treball és la que ens ha de
permetre recuperar l’apoderament de les
persones enfront de l’agressió del poder.
STEPV va sorgir d’aquesta
autoorganització del professorat al voltant
de l’assemblea dels iguals i manté aquesta
estructura de presa de decisió horitzontal i
democràtica. El sindicat ha de ser el
contenidor d’una mobilització que tracte
d’invertir aquesta dinàmica destructiva
actual i en genere una de creativa i de
regeneració democràtica i sindical.
Ho vam fer abans i tornarem a fer-ho
ara. Poguérem i podem.
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REFORMA EDUCATIVA

PER QUÈ DIEM NO A LA LOMQE
El curs 2012/13 ha estat marcat per les campanyes informatives sobre la nova llei educativa en
molts centres educatius i localitats. STEPV ha participat en desenes d’actes i ha mobilitzat el
professorat i la comunitat educativa per frenar aquesta llei. Apuntem quatre motius
fonamentals, entre molts d’altres, pels quals cal dir no a aquesta llei.
Des que es va fer públic el primer
esborrany de l'avantprojecte de llei
orgànica per a la millora de la qualitat de l'educació el passat mes de
setembre, les organitzacions majoritàries que representen la comunitat
educativa han dit no a aquesta reforma educativa. Hi ha hagut tres esborranys d'avantprojecte fins a l'aprovació en el Consell de Ministres el
passat 17 de maig, del quart esborrany, convertit des d'aleshores en
projecte de llei.
La LOMQE és una reforma de la
llei actual. Bàsicament són quatre
els aspectes que en modifica substancialment: la cohesió social entre
l'alumnat; la gestió democràtica dels
centres educatius; el reforç de la
religió; i les polítiques lingüístiques
dels territoris amb llengua pròpia.
Augment de l'escletxa social
La nova llei permetrà als centres
triar part del seu alumnat en els
trams postobligatoris en funció dels
programes de millora de la qualitat
educativa o de l'especialització curricular. Aquest fet, juntament amb la
possibilitat de triar els centres per
part dels pares i mares (la malanomenada “llibertat d'elecció” perquè
tria qui té suficients recursos econòmics) que ja és efectiu en el País
Valencià amb el districte únic, fomenta la creació de centres guetto i centres elitistes i, per tant, augmenta l'escletxa social entre l'alumnat.
Fins ara podíem presumir de tindre, segons els informes internacionals, un dels sistemes educatius especialment en la xarxa públicamés integradors i cohesionadors
socialment del nostre alumnat. Això
s'acabarà en aplicar-se la nova llei.
A més, la llei donarà cobertura legal
als centres que discriminen per sexe

el seu alumnat, fet que una sentència
del Tribunal Suprem d'aquest estiu
passat impedia.
Gestió democràtica dels centres
docents
Tota la capacitat de decisió dels consells escolars dels centres queda eliminada i transvasada a la direcció
del centre. Els consells escolars no
podran aprovar res, simplement
conéixer, valorar o informar dels
aspectes relatius a la gestió i funcionament dels centres però sense
caràcter vinculant.
La direcció tindrà més funcions,
com per exemple, triar part de la
plantilla del centre o rebutjar el professorat interí que li arribe. A més,
les direccions seran triades directament per l'administració, ja que tindrà majoria en les comissions que es
formen per a l'elecció de les direccions.
Suport a la religió
La religió -catòlica- serà avaluable a
partir d'ara i comptarà, per tant, en
el càlcul de la mitjana final de les
notes de l'alumnat. Tindrà una assig-

natura alternativa, Valors socials i
cívics, que l'alumnat de Religió no
podrà cursar. Amb la qual cosa arribem a una altra conclusió, que la
religió i els valors socials i cívics són,
si més no, incompatibles, segons la
LOMQE.
Injerència en la política lingüística
Per primera vegada una llei estatal,
més enllà de la Constitució, regula
com s'han de distribuir les matèries
segons la llengua vehicular i hi estableix límits. I reforça i blinda únicament la llengua espanyola. Això està
fonamentalment per a Catalunya i el
seu sistema d'immersió lingüística,
però des de qualsevol territori amb
llengua pròpia és totalment inadmissible aquesta injerència i, fins i tot,
invasió de competències.
En conclusió, la LOMQE parteix
dels preceptes neoliberals més rancis i d'una concepció ultracentralista
de l'estat que modificaran substancialment el sistema educatiu actual i
que condemnarà a generacions senceres a l'exclusió social i al retrocés
en els guanys, pocs o molts, en
matèria de normalització lingüística.
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PROFESSORAT INTERÍ

LA LLUITA INTERINA CONTINUA
El professorat interí és el rostre més dur de les polítiques de desmantellament de l’escola pública
per part del govern valencià, amb acomiadaments a 30 de juny, retallades de vacants i un nou
acord que condemna 1.400 docents a l’atur aquest curs 2013/14.
El professorat interí ha patit, com cap
altre, les polítiques de retallades dels
governs valencià i espanyol d'aquests
darrers anys. És el col·lectiu més
feble quant a drets laborals, malgrat
els intents de STEPV i d'AFID d'intentar blindar les seues condicions laborals en l'acord de 2010. Hi proposàvem incorporar un pla d'estabilitat
d'almenys quatre cursos escolars i
equiparar al màxim els drets laborals i retributius amb el professorat
funcionari de carrera (permisos, llicències, sexennis, etc.).
No cal dir que ens vam quedar
sols en la reclamació de millores
laborals durant la negociació de l’acord de 2010, motiu pel qual STEPV
no va signar en un principi (abril de
2010) aquell acord.
La proposta d’acord de 2010 mantenia l'ordenació històrica de les borses de treball i el Sindicat va decidir
signar-lo en novembre de 2010.
També perquè començaven les retallades de professorat interí amb la
modificació de les plantilles de
secundària i FP i consideràvem que
era millor per al col·lectiu que STEPV

La campanya de
mobilització del professorat
interí ha estat un exemple
de lluita: democràtica,
intensa i contundent
formara part de la comissió de seguiment de l'acord i, per tant, defensarlo des de dins. La data de signatura
de l'acord, novembre de 2010, triada
per la conselleria no era innocent.
Amb la campanya de les eleccions
sindicals en marxa, s'esperava que
STEPV no signara l'acord, amb la
qual cosa la campanya electoral dels
sindicats signants ja estava servida,
almenys quant al professorat interí.
Les retallades de personal van conti-

nuar els cursos següents. Fins i tot,
l'acord acabat d'estrenar va patir una
retallada per part de la Conselleria
en novembre de 2011 dels articles
que feien referència als nomenaments fins el 31 d'agost. La negociació d'aquests articles denunciats va
quedar suspesa pel Decret Vela, que
acomiadava tot el professorat interí
el 30 de juny durant els cursos
2011/12 i 2012/13.
Per rematar-ho, la Conselleria
decidia modificar l'ordenació de les
borses de treball per a premiar el
resultat de les oposicions sobre l'antiguitat, trencant així un consens
polític, social i sindical de 30 anys i
atacant directament el cor de l'acord
de 2010.
La campanya de mobilització que
es va produir des del mateix dia que
Conselleria donava a conéixer la
seua proposta ha estat un exemple
de lluita: democràtica, intensa i contundent. Lamentablement només
STEPV va donar suport a la mobilització des del primer dia fins a l'actualitat. Així, el Sindicat, juntament
amb AFID i la recentment constituïda
Coordinadora de Professorat Interí,
van convocar sis dies de vaga del
professorat interí i nombrosos actes i
mobilitzacions durant la negociació i
després de la signatura de l'acord
per la Conselleria i la resta de sindi-

cats de la Mesa Sectorial d'Educació
el 3 d'abril de 2013.
A partir de la signatura, l'estratègia de rebuig a l'acord, a més de la
mobilització, ha incorporat també la
via judicial amb la presentació d'un
recurs contenciós-administratiu contra la denúncia de l'acord de 2010 i
contra el nou acord, així com la
sol·licitud de la suspensió cautelar
perquè no s'aplique aquest curs
2013/14 i es condenen a l'atur els
1.400 docents que han perdut el seu
lloc en la borsa per l'aplicació de l'acord.
En el moment de tancar aquesta
edició de la Guia del Professorat del
curs 2013/14, el Tribunal Superior de
Justícia havia desestimat els recursos de suspensió cautelar presentats
pel Sindicat però deixava la porta
oberta perquè el professorat afectat
presentara individualment la suspensió cautelar. Un dels arguments del
tribunal és la força o el pes que
representa la signatura de l'acord
per part de la resta de sindicats.
Sembla, doncs, que el tribunal prefereix no entrar en pugnes sindicals
sinó atendre les reclamacions individuals del professorat afectat.
Esperem que quan aquest Allioli arribe a les vostres mans, el TSJ haja
atés les peticions del professorat
interí de suspendre l'acord.
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EL SISTEMA EDUCATIU
Títol de Doctor

Conservació i
restauració de
béns culturals
(no s’oferta al PV)

Arts plàstiques

Estudis de
Doctorat

Estudis de
Postgrau
Títol de Tècnic Títol de Tècnic Títol de Tècnic
Superior
Superior
Superior
Títol de Grau

Estudis de Grau

Disseny

!

Grau
Cicles
Tècnic
Superior
Formatius
Esportiu de
d’Arts
de Grau
Grau
Plàstiques i
Superior FP
Superior
Disseny

!
Títol
Professional

2n
Arts
Ciències i tecnologia
Humanitats i CCSS

!

Títol de
Tècnic

Títol de
Tècnic

Títol de
Tècnic

Cicles
Formatius
de Grau
Mitjà d’ FP

Grau Mitjà
d’Arts
plàstiques i
Disseny

Tècnic
Esportiu de
Grau Mitjà

!

!

Nivell
Mitjà

Nivell
Bàsic

Títol
Graduat ESO

!

Qualificació
professional

Proves lliures d’ESO,
Batxillerat i FP

ESO

4t
3r
2n
1r

Educació
Primària

6é
5é
4t
3r
2n
1r

Educació
Infantil

Ensenyaments elementals
de música i dansa

Ed. Infantil

Ed. primària

!

Ensenyaments bàsics

PQPI

6 cursos

Ensenyaments professionals
de música i dansa

Educació secundària

1r

Batxillerat

Títol
de Batxillerat

!

Nivell
Avançat

Educació de persones adultes

Art dramàtic

Títol de Màster

Ensenyaments d’Idiomes

Música i dansa

Ensenyaments universitaris

Ensenyaments Artístics Superiors

Educació superior

Títol de Grau

Font: Ministeri d’Educació i elaboració pròpia

Segon cicle
(3-6)
Primer cicle
(0-3)

Mòduls
voluntaris

Mòduls
professionals i
generals

"

"
"
!

Ensenyaments obligatoris
Formació profesional
Ensenyaments artístics
Ensenyaments esportius
Accés condicionat
Prova diagnòstica
Prova d’accés
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NORMATIVA COMUNA A TOTS ELS ENSENYAMENTS
Normativa general
! Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació
(BOE 04/05/2006)
! Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (BOE 13/04/2007)
! Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
(DOCV 14/07/2010)
! Decret llei 1/2012, de 5 gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana (DOCV 10/01/2012)
! Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat (BOE 14/07/2012)
! Reial decret-llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu (BOE 21/04/2012)
! Decret 73/2012, de 18 de maig, del Consell, pel
qual es determinen les condicions d’aplicació del
Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en
l’àmbit educatiu no universitari a la Comunitat Valenciana (DOCV 25/05/2012)

Formació del professorat
! Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix
el model de formació permanent del professorat
i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives (DOCV 31/10/2012)

ducació de la Comunitat Valenciana (DOCV
01/07/2011)
! DECRET 103/2012, de 22 de juny, del Consell, pel
qual es modifica el Decret 98/2011, de 26 d’agost,
del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació (DOCV 25/06/2012)

Complement direccions
! Decret 13/2005, de 21 de gener, del Consell de
la Generalitat, pel qual es regula la consolidació parcial del complement específic dels directors de centres docents públics (DOGV 25/01/2005)

Programacions didàctiques
! Ordre 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació per la qual es regula l'estructura de les programacions didàctiques en l'ensenyança bàsica
(DOCV 16/06/2011)

! Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel
qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents
de la conselleria competent en matèria d'educació (DOCV 02/07/2012)

Itineràncies
! Ordre 44/2012 d'11 de juliol de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la que es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d'un centre docent públic d'ensenyança
no universitària de titularitat de la Generalitat.
(DOCV 17/07/2012)

Incompatibilitats
! Reial decret 598/1985, pel qual es desenvolupa
la llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al
servei de les adm. públiques (BOE 04/05/1985)

Indemnitzacions per raó de servei
! Decret 24/1997, sobre indemnitzacions per raó
de servei i gratificacions per serveis extraordinaris (DOGV 17/02/1997 modificat per Decret 88/2008,
de 20 de juny en DOCV 24/06/2008 i per Decret
64/2011, de 27 de maig, en DOCV 30/05/2011)

Transport escolar
! Decret 77/1984 de 30 de juliol del Consell de la
Generalitat Valenciana, sobre regulació del transport escolar (DOGV 23/08/1984)
! Reial decret 443/2001, sobre les condicions de
seguretat en el transport escolar i de menors (BOE
02/05/2001)
! Resolució de 20 de juny de 2013, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 20132014 (DOCV 25/06/2013)

Calendari escolar
Avaluació diagnòstica
! Ordre d’11 d’abril de 2006, de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l’avaluació diagnòstica en l’ensenyança bàsica de la
Comunitat Valenciana (DOCV 11/05/2006)

! Resolució de 20 de juny de 2013, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, per la qual
es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 20132014 (DOCV 25/06/2013)

Consell Escolar Valencià
Llei d’autoritat del professorat
! Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Autoritat del Professorat (DOCV 10/12/2010)

Admissió alumnat
Desplaçaments i supressions

ducació, Formació i Ocupació, per la qual es regula
el servici de menjador escolar en els centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb competència en matèria d’educació (DOCV 13/08/2012)

! Decret 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel
qual es regula l'accés als centres docents públics
i privats concertats que impartixen ensenyaments
de règim general (DOCV 3/04/07 modificat pel Decret 42/2013 en DOCV 26/03/2013)
! Ordre 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el
procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana (DOCV
11/04/2013)

Reclamacions qualificacions
! Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual
es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'establix el procediment de reclamació
de qualificacions obtingudes i de les decisions de
promoció, de certificació o d'obtenció del títol
acadèmic que corresponga (DOCV 28/12/2011)

Menjador escolar

! Decret 164/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel
qual es regula el Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana (DOCV 14/10/2010)
! Ordre 20/2011, d’11 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’aprova el Reglament de Funcionament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (DOCV 04/05/2011)

Sanitat escolar
! Ordre de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria
de Sanitat que estableix l'informe de l'escolar com
a document sanitari d'utilització obligatòria per a
l'accés a un centre escolar o per a l'inici d'una etapa educativa (DOCV 27/03/2002)

Convivència escolar
! Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre
la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets
i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis (DOCV 09/04/2008)

Xarxa de centres de qualitat
! Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment per a la implantació de sistemes
de gestió de qualitat als centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOCV
15/04/2005)

! Ordre 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria
d'Educació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador
Plans d’autoprotecció
escolar als centres educatius no universitaris de ti! Ordre 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria
Inspecció educativa
tularitat de la Generalitat (DOCV 03/06/2010, mod'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans
! RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2011, de la Secredificada per Ordre 61/2013 de 14 de juny en DOCV
d'autoprotecció o mesures d'emergència dels
taria Autonòmica d’Educació, per la qual s’establix 18/06/2013)
centres educatius no universitaris de la Comunila Carta de Bones Pràctiques de la Inspecció d’E! Ordre 53/2012, de 8 d’agost, de la Conselleria d’Etat Valenciana (DOCV 26/06/2012)
També pots consultar: http://stepv.intersindical.org/guies/normativa i http://stepv.intersindical.org/legislacio/legislacio_educativa
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EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (1)
Instruccions d'inici de curs 2013/2014
! Resolució de 24 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i
d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la
qual es dicten instruccions per a l'organització i el
funcionament en les escoles d'Educació Infantil de
segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant
el curs 2013-2014 (DOCV 31/07/2013)

Arranjament escolar infantil i primària
! Resolució de 2 d’abril de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’actualitza el catàleg d’unitats, es modifiquen els llocs
de treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de
la Generalitat (DOCV 05/04/2013 i modificació
parcial en DOCV 02/07/2013)

Organització centres
CEIP: ! Decret 233/1997, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de les escoles d'educació infantil i dels col·legis d'educació primària
(DOGV 08/09/1997)

ten les normes contingudes en el Reglament Orgànic i Funcional de les escoles d'Educació Infantil i dels col·legis d'Educació Primària als col·legis
rurals agrupats (DOGV 16/06/1999)

Plantilles
! Ordre 12/2013, de 14 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixen els criteris per a la determinació de les relacions de llocs de treball i es publiquen les plantilles tipus de les escoles infantils (segon cicle), col·legis públics d’Educació Primària, col·legis públics
d’Educació Infantil i Primària i centres d’educació
especial de titularitat de la Generalitat (DOCV
21/03/2013)

Especialitats
! Reial decret 1594/2011 de 4 de novembre, pel
que s'establixen les especialitats docents del Cos
de Mestres que exercisquen les seues funcions en
les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d'Educació. (BOE 09/11/2011 i correcció d'errades en BOE 14/01/2012)

Atenció a la diversitat
CRA: ! Ordre de 15 de maig de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que es
regula la constitució de col·legis rurals agrupats
d'Educació Infantil i Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV 04/07/1997)
! Ordre de 10 de maig de 1999 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència, per la que s'adap-

Ordre de 16 de juliol del 2001 de la Conselleria de
Cultura i Educació, per la que es regula l'atenció
educativa a l'alumnat amb necessitats educatives
especials escolaritzat en centres d'Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària (DOGV
17/09/2001)

EDUCACIÓ INFANTIL
Ensenyaments mínims
! Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel
qual s'estableixen els ensenyaments mínims del
segon cicle d'Educació Infantil (BOE 04/01/2007)

Continguts primer cicle
! Decret 37/2008 de 28 de març del Consell, pel
que s'establixen els continguts educatius del primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana. (DOCV 03/04/2008)

Currículum segon cicle
! Decret 38/2008 de 28 de març del Consell, pel
que s'establix el currículum del Segon Cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV
03/04/2008)

Avaluació
! Ordre de 24 de juny de 2008, de la Conselleria
d’Educació, sobre l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil (DOCV 25/07/2008)

! Requisits mínims centres
Primer cicle infantil: ! Decret 2/2009, de 9 de
gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres
que impartisquen el Primer Cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV 14/01/09)
! Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret
2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir
els centres que impartisquen el primer cicle de
l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana
(DOCV 10/03/2011)
Segon cicle infantil: ! Reial decret 132/2010, de
12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària
(BOE 12/03/2010)

REIVINDICACIONS PENDENTS
INFANTIL
• Derogació de la normativa d’augment
de ràtios.
• Reconeixement que l’educació infantil
és una etapa amb identitat pròpia i
única. Cal un currículum unificat per a
tota l’etapa.
• Regulació d’un ROF específic per als
centres d’infantil, amb els trets
característics i organitzadors dels
ensenyaments.
• Transferència a Educació de tot el
personal que treballa en aquests
centres.
• Incorporació immediata del personal de
les plantilles.
• Ampliació de la xarxa pública de
centres d’aquest cicle.
• Reconeixement ple del caràcter
educatiu del treball de les educadores i
educadors i, consegüentment,
adequació de la classificació d'aquests
llocs de treball.
• Creació de departaments d'orientació
en tots els centres d’infantil (funció
preventiva i compensatòria).
• Ampliació de les plantilles dels centres
per a aplicar el nou currículum en el
segon cicle i que els mestres
especialistes puguen fer recolzar, en la
labor docent, els ensenyaments que ho
requerisquen (educació física, música,
anglés…).
• Dotació de mestres amb l’especialitat
d’anglés per garantir l’ensenyament
des del segon cicle d’Infantil a tots els
centres.
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EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA(2)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

REIVINDICACIONS PENDENTS

Ensenyaments mínims
PRIMÀRIA
• Derogació de la normativa d’augment
de ràtios
• Ampliació de les plantilles per adequarles a les necessitats del nou
currículum, per atendre a les diferents
necessitats del nostre alumnat de
compensació educativa, amb NEE i amb
altes capacitats intel·lectuals), per
assegurar els programes
d’ensenyament bilingüe.
• Dotació de personal administratiu a tots
els centres d’infantil, infantil i primària,
educació especial i formació de
persones adultes, segons la següent
relació: de 100 a 199 alumnes, ½ plaça;
de 200 a 399 alumnes, una plaça; de
400 a 899 alumnes, dues places; més
de 900 alumnes, tres places.
• Regulació específica de la jornada
contínua i ampliació de la possibilitat de
sol·licitar-la a tots els centres. El debat,
malgrat la resistència de Conselleria,
encara ha de continuar. Els nous
models de jornada i temps escolars
estan avalats per la LOE, que permet
estructures organitzatives variades i de
futur, una norma que dóna legitimitat i
cobertura legal a qualsevol model
organitzatiu que compte amb el suport
democràtic de la comunitat educativa.
El Sindicat proposa que cada centre
debata el model de jornada que millor
s’adeque a les seues necessitats i que
servisca per a vertebrar el seu projecte
educatiu.
• Revisió i negociació de tota la normativa
obsoleta d’organització dels centres.

! Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel
qual s'estableixen els ensenyaments mínims de l'Educació Primària (BOE 08/12/2006, modificat per
Reial Decret 1190/2012, de 3 d'agost en BOE
04/08/2012)

Currículum
! Decret 111/2007 de 20 de juliol del Consell, pel
que s'estableix el currículum de l'Educació Primària
en la Comunitat Valenciana (DOCV 24/07/2007)

Avaluació
! Ordre de 13 de desembre del 2007 de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en educació primària (DOCV 19/12/2007)

Requisits mínims centres
! Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual
s'estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen els ensenyaments del segon cicle de
l'educació infantil, l'educació primària i l'educació
secundària (BOE 12/03/2010)

Transició a secundària
! Ordre 46/2011 de 8 de juny de la Conselleria d'Educació, per la que es regula la transició des de l'etapa d'Educació Primària a l'Educació Secundària
Obligatòria en la Comunitat Valenciana (DOCV
23/06/2011)

Premis extraordinaris
! Ordre 59/2010 de 2 de juny de la Conselleria d'Educació, per la que es regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al
rendiment acadèmic d'Educació Primària de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010
(DOCV 11/06/2010)

HORARIS
ÀREES

PRIMER CICLE

SEGON CICLE

TERCER CICLE

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5é curs

6é curs

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL

3

3

4

4

3

4

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

3

3

3

3

2

2

EDUCACIÓ FÍSICA

3

3

2

2

2

2

CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA

4

4

4

4

3,5

4

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

4

4

4

4

3,5

4

1,5

1,5

2,5

2,5

3

3

MATEMÀTIQUES

5

5

4

4

5

4,5

ED. CIUTADANIA I DRETS HUMANS

-

-

-

-

1,5

-

RELIGIÓ / ATENCIÓ EDUCATIVA

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

TOTAL

25

25

25

25

25

25

LLENGUA ESTRANGERA
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NORMATIVA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
REIVINDICACIONS PENDENTS

Instruccions d'inici de curs 2013/2014

Especialitats

ESO i Batxillerat: ! Resolució de 10 de juliol de
2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de
l'activitat docent en els centres que impartisquen
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant
el curs 2013-2014 (DOCV 15/07/2013)

! Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel
qual es defineixen les condicions de formació per a
l’exercici de la docència en l’ESO, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament (BOE 28/11/2008)

Plantilles

! Decret 234/1997, pel qual s'aprova el reglament
orgànic i funcional dels instituts d'educació secundària (DOGV 08/09/1997)
Seccions secundària: ! Ordre de 31 de juliol de
1998, per la qual es regulen les seccions dels instituts d'educació secundària (DOGV 20/08/1998)

ESO, batxillerat i FP: ! Ordre 101/2010, de 27 de
desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual
s’establixen criteris per a la dotació de plantilles i
per a la determinació de condicions de treball del
professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional
dependents de la conselleria competent en matèria d’educació (DOCV 21/01/2011)

Requisits mínims centres

NOVETAT Àmbits

! Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual
s'estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació
secundària (BOE 12/03/2010)

! Ordre 67/2013, de 25 de juny, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la
catalogació i l’habilitació de llocs de treball d’àmbit
per a ser proveïts per funcionaris docents en centres públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria
(DOCV 27/06/2013)

Organització centres

Ensenyaments mínims
! Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel
qual s'estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria (BOE
05/01/2007)

NOVETAT Habilitacions transitòries
Ordre 75/2013, de 5 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega
l’article 9 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del

Currículum
! Decret 112/2007, de 20 de juliol,
del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Secundària
Obligatòria a la Comunitat Valenciana (DOCV 24/07/2007)

MATÈRIES

HORES SETMANALS

Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució de personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris
dependents de la conselleria competent en matèria d’educació i es modifica l’annex II de l’Orde de 29
de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les instruccions
que regulen l’organització i el funcionament dels
centres que impartixen ensenyances de segon cicle
d’Educació Infantil, Preescolar, Primària, General
Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria,
Batxillerat i Formació Professional, sostinguts amb
fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (DOCV 09/07/2013)

1r

2n

3r

Ciències de la Naturalesa

3

3

-

-

Biologia i Geologia (*)

-

-

2

3

Física i Química (*)

-

-

2

3

Educació eticocívica

-

-

-

2

Educació Física

2

2

2

2

Educació plàstica i visual (*)

3

-

2

3

C. socials, Geografia i Història

3

3

3

3

Ed. ciutadania i els D. humans

-

1

-

-

Pràcticum

Castellà: llengua i literatura

3

3

3

3

Valencià: llengua i literatura

3

3

3

3

Llengua estrangera

3

3

3

3

Matemàtiques

3

4

3

4

Música (*)

-

3

2

3

Tecnologies

2

-

3

-

Religió

2

2

1

1

Optativa

2

2

2

1

! Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de
pràctiques i s'establixen orientacions per al desenrotllament del Pràcticum dels títols oficials de
màster que habiliten per a exercir les professions de
professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyances d'idiomes
(DOCV 15/10/2009)

Informàtica (*)

-

-

-

3

Avaluació

Llatí (*)

-

-

-

3

! Ordre de 14 de desembre de 2007,
de la Conselleria d’Educació, sobre
avaluació en Educació Secundària
Obligatòria (DOCV 21/12/2007)

Segona llengua estrangera (*)

-

-

-

3

Tecnologia (*)

-

-

-

3

Tutoria

1

1

1

1

TOTAL

30

30

32

32

Horaris ESO
! Ordre de 29 d’abril de 2008, de la
Conselleria d’Educació, per la qual es
regula l’horari de l’educació secundària obligatòria (DOCV 15/05/2008)

Optatives
! Ordre de 27 de maig de 2008, de
la Conselleria d’Educació, per la qual
es regulen les matèries optatives en
l’Educació Secundària Obligatòria
(DOCV 12/06/08, modificada per Ordre
64/2010, de 16 de juny en DOCV
29/06/2010)

4t

• Recuperació de l'Acord de Plantilles
denunciat unilateralment per la
Conselleria, amb tots els
desdoblaments, reforços, hores
d'optativitat i increments horaris que
contemplava.
• Derogació de la normativa d’augment
de ràtios i horari lectiu del professorat.
• Extensió i garantia dels programes
d'ensenyament en valencià.
• Publicació de l’ordre de catalogació
lingüística dels llocs de treball.
• Disminució del nombre total de grups i
d’alumnat que ha d’atendre cada
docent.
• Reducció de l'horari lectiu per millorar
l’atenció i la comunicació professoratalumnat.
• Eliminació del nombre mínim
d’alumnat per constituir optatives, si en
el centre hi ha professorat.
• Publicació dels perfils del centres i
negociació anual de la planificació
educativa.

(*) D’acord amb l’art. 7.4 del Decret 112/2007, del Consell,
pel qual s’estableix el currículum de l’ESO, l’alumnat cursarà tres d’aquestes matèries. Els centres hauran d’oferirles agrupades per opcions que configuren vies formatives
coherents. Aquestes opcions es vincularan preferentment
amb els estudis que, amb posterioritat, cursarà l’alumnat
en l’educació secundària postobligatòria.

SETEMBRE 2013 / EXTRA INICI DE CURS / 11

PROMOCIONAR
EN L’ESO

PRIMER
ESO

2 o 3 matèries suspeses

Tot aprovat

PASSA

SEGON
ESO

amb programa
de reforç pendents

2 o 3 matèries suspeses

REPETEIX
amb un Pla Específic
Personalitzat

3 o més matèries suspeses

REPETEIX
amb un Pla Específic
Personalitzat

Tot aprovat

3 o més matèries suspeses

És repetidor
de 2n

PROMOCIONA

No ha repetit
2 vegades

HA REPETIT JA EN ESO

amb mesures
d’atenció

PASSA
amb programa
de reforç pendents

2 o 3 matèries suspeses

TERCER
ESO

REPETEIX
amb un Pla Específic
Personalitzat

Tot aprovat

3 o més matèries suspeses

És repetidor
de 3er ESO

PROMOCIONA

No ha repetit
3r ESO

HA REPETIT JA EN ESO

amb mesures
d’atenció

PASSA
amb programa
de reforç pendents

2 o 3 matèries suspeses

QUART
ESO

Tot aprovat

REPETEIX
amb un Pla Específic
Personalitzat

3 o més matèries suspeses
No ha repetit
abans
És repetidor
de 4t ESO
HA REPETIT JA EN ESO

TÍTOL
GRADUAT
ESO

PDC

PROGRAMA QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL INICIAL
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BATXILLERAT, FP I EDUCACIÓ D’ADULTS
! Batxillerat

Organització i funcionament: ! Ordre de
19/06/2009, de la Conselleria, per la qual es regula
l’organització i el funcionament del batxillerat
diürn, nocturn i a distància a la C.V. (DOCV
30/06/2009, modificada per Ordre 50/2012, de 26 de
juliol en DOCV 03/08/2012)
Currículum: ! Decret 102/2008, d’11/07 del
Consell, pel qual s’establix el currículum del Batxillerat (DOCV 15/07/2008, modificat pel Decret
115/2012, de 13 de juliol, en DOCV 16/07/2012)
Optatives: ! Ordre de 17 de juny de 2009, de la
Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les
matèries optatives en el batxillerat (DOCV
07/07/2009, modificada per Ordre 18/2011, d’1 d’abril, en DOCV 14/04/2011)
Avaluació: ! Ordre de 24 de novembre del 2008
de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en
Batxillerat en la CV (DOCV 03/08/2012)
! Formació

de persones adultes (FPA)

Legislació bàsica: ! Llei 1/95, de 20 de gener, de
la Generalitat Valenciana, de Formació de Persones Adultes (DOCV 31/01/1995)
! Decret 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià,
pel que es crega la Comissió Interdepartamental
de la FPA (DOGV 12/05/1995, modificat per Decret
3/1998, de 20 de gener en DOGV 27/01/1998)
Currículum: !Decret 220/1999 de 23 de novembre
del Govern Valencià, pel que es regulen els programes formatius que figuren en la Llei 1/95, de 20
de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de les persones adultes, i s'establix el currículum dels programes d'alfabetització i programes
per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les
persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana (DOGV 18/02/2000)
! Ordre de 14 de juny de 2000 que regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes, i que dicta instruccions
per a l’organització i funcionament dels centres públics de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana (DOCV 28/06/2000)
Centres: ! Decret 207/2003 de 10 d'octubre del
Consell de la Generalitat, pel que s'establixen els
requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen ensenyances bàsiques (DOGV 14/10/2003)
! Decret 14/2004, de 6 de febrer del Consell de
la Generalitat, pel que es creen Centres Públics de
Formació de Persones Adultes en les Institucions
Penitenciàries de la Comunitat Valenciana (DOGV
10/02/2004)
! Ordre de 22 d'abril del 2004 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esport, per la que es disposa
el funcionament dels centres públics de FPA ubicats en els establiments penitenciaris de la Comunitat Valenciana (DOGV 25/05/2004)
! Ordre de 13 de juliol del 2005 de la Conselle-

ria de Cultura, Educació i Esport, per la que es modifica la composició per unitats dels centres públics
de Formació de Persones Adultes de titularitat de
la Generalitat Valenciana (DOGV 12/09/2005)
! Formació professional
Normativa bàsica: ! Llei orgànica 2/2002, de
les qualificacions i de la formació professional
(BOE 20/06/2002).
! Reial Decret 1538/2006, de 15/12, que estableix
l'ordenació general de la F.P. (BOE 03/01/2007).
! Reial Decret 777/1998, de 30/04, pel qual es desenvolupen aspectes de l'ordenació d’FP (BOE
08/05/1998)
! Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals: http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html
Instruccions inici de curs 2013/14: ! Resolució d’11 de juliol de 2013 de la Direcció General
de Centres i Personal Docent, Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten
instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014
impartisquen cicles formatius de Formació Professional (DOCV 19/07/2013)
NOVETAT: ! RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2013,
de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d’Innovació, Ordenació i
Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre
ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat
docent dels centres de la Comunitat Valenciana
que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles
formatius de Formació Professional (DOCV
15/07/2013)
CIPFP: ! Decret 115/2008, d’1 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els centres integrats de Formació Professional (DOCV 05/08/08).
PQPI: ! Ordre de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial (DOCV
23/06/08).
! Resolució d'11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels
Programes de Qualificació Professional Inicial en
totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2013-2014 (DOCV
31/07/2013)
Avaluació: ! Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la
Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius d’FP
(DOCV 6/09/2010)
FCT: ! Ordre 77/2010, de 27 d’agost, de la Con-

selleria d’Educació, per la qual es regula el mòdul
professional de Formació en Centres de Treball dels
cicles formatius de Formació Professional, de les
ensenyances d’Arts Plàstiques i Disseny i dels Programes de Qualificació Professional de la Comunitat Valenciana (DOCV 03/09/2010)
! Resolució d’1 de setembre de 2010, de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d’Educació, per la qual es publiquen els documents i models de gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (DOCV
8/09/2010 i correcció d’errades en DOCV 10/09/2010)
Desdoblaments 2013/2014: ! pendent de publicar en tancar l’edició
NOVETAT: FP Dual: ! Decret 74/2013, de 14 de
juny, del Consell, pel qual es regula la Formació
Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana (DOCV 18/06/2013)
! Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen determinats aspectes de
l’ordenació de l’FP Dual (pendent de publicar)
Per a una explicació detallada de l’FP Dual, consulteu l’Allioli núm. 254, de juliol de 2013.

REIVINDICACIONS PENDENTS
! Batxillerat
• No a la concertació.
• Continuïtat dels Programes d’Ensenyament en Valencià.
• Manteniment de les tres hores de Filosofia.
Continuïtat d’Història de la música com a optativa de 1r. Manteniment de l’actual estructura d’oferta d’economia i amplicació en 2n.
• Oferta en tots els centres de les modalitats
de batxillerat sense condicionar-ho al nombre d'alumnat.
• Eliminació de les dues hores de religió.
! Formació Professional
• Manteniment dels desdoblaments de 2010.
Control públic de les activitats formatives d'FP
i dels títols i certificats professionals.
• Gestió democràtica dels centres integrats
d'FP: elecció dels càrrecs directius pel consell escolar del centre.
! FPA
• Negociació i transformació de les places no
ocupades, catalogades ara com a 1r cicle
d’ESO, per tal que puguen ser cobertes de
forma definitiva pel prof. del cos de mestres.
• Dotació de personal administratiu en tots
els centres.
• Negociació d’un ROF propi.
• Negociació dels horaris del professorat.
• Desplegament de l’actual llei del 95.
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ARTÍSTICS, ESPORTIUS I D’IDIOMES (1)
! Ensenyaments artístics

Requisits mínims dels centres
! Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual
s'estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments artístics regulats en la
LOE (BOE 09/04/2010)

Especialitats
Professors Música i Arts Escèniques: ! Reial decret 428/2013, de 14 de juny, pel qual s'estableixen
les especialitats docents del Cos de Professorat de
Música i Arts Escèniques vinculades als ensenyaments de Música i de Dansa (BOE 15/06/2013)
Catedràtics Música i Arts Escèniques: ! Reial decret 427/2013, de 14 de juny, pel qual s'estableixen
les especialitats docents del Cos de Catedràtics de
Música i d'Arts Escèniques vinculades als ensenyaments de Música i de Dansa (BOE 15/06/2013)
Professors i Mestres de Taller Arts Plàstiques i
Disseny: ! Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen les especialitats
dels Cossos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny i Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny
(BOE 20/12/2002)

Conservatoris elementals i professionals
Música
! Decrets 158/2007 i 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establixen els currículums de les ensenyances professionals i elementals de Música, respectivament, i es regula l’accés
a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007).
Dansa
! Decrets 156/2007 i 157/2007, de 21 de setembre,
del Consell, pel qual s’establix el currículum de les
ensenyances professionals i elementals de Dansa, respectivament, i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007).
Convalidacions amb ESO i Batxillerat
! Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual
s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l’ESO
i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’Educació física han de tenir la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa (BOE 28/02/2009).
! Ordre 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment
per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’ESO i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit (DOCV 30/07/2010 modificat per l’Ordre 27/2011, de 5 de maig en DOCV 13/05/2011).
! Ordre 27/2011, 5 de maig de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització
i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a

distància en la Comunitat Valenciana, i l’Orde
71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació,
per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per
part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa o bé
que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt
rendiment o d’elit en la Comunitat Valenciana.
(DOCV 13/05/2011)

Arts Plàstiques i disseny
Ordenació general estatal: !
Reial Decret
596/2007 de 4 de maig, pel que s'establix l'ordenació general de les ensenyances professionals
d'arts plàstiques i disseny (BOE 25/05/2007)

Ensenyaments Artístics Superiors
Ordenació general estatal: ! Reial Decret
1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 27/10/2009 i correcció d’errades en
BOE 06/11/2009).
Ordenació general autonòmica i plans d’estudis:
!Decret 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual
s’establix l’ordenació de les ensenyances artístiques
superiors i es determina el marc normatiu per a la
implantació dels plans d’estudis corresponents als
títols oficials de graduat/da en les diferents ensenyances artístiques superiors (DOCV 10/05/2011).
Crèdits: ! Decret 69/2011, de 3 de juny, del Consell, pel qual es regula el reconeixement i la
transferència de crèdits per a les ensenyances artístiques superiors (DOCV 06/06/2011)
Art Dramàtic
! Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual
es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).
! Ordre 22/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual
s’establixen i autoritzen els plans d’estudis a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València, dependent de l’ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de
Graduat o Graduada en Art Dramàtic. (DOCV
10/11/2011).
Música
! Reial Decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual
es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Música establertes en
la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació
(BOE 05/06/2010).
! Ordre 24/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual
s’establixen i autoritzen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de música dependents de l’ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Música.

REIVINDICACIONS PENDENTS
! CONSERVATORIS
• Actualització del reglament orgànic funcional dels Conservatoris Elementals i Professionals.
• Regulació de les funcions dels Professors
Pianistes acompanyants i ràtios d’alumnes
por professor.
• Regulació de l’assignatura de Música de
Càmbra.
• Adaptació i integració del Barem del Concurs de trasllats de conservatoris a la resta
de cossos de secundària.
! ISEA
• Exigència que tot el professorat, dels ensenyaments superiors i dels cicles formatius, s'adscriga a l'ISEA.
• Manteniment de les borses de treball en el
traspàs de competències a l’ISEA. Flexibilitat
per a poder triar més d'una especialitat.
• Estabilització de les plantilles, amb mesures urgents i sostingudes que eviten el nivell
d'eventualitat i la falta de transparència en
l’adjudicació de les comissions de servei.
• Obertura de les borses de treball necessàries, com dansa contemporània.
• Establiment de fórmules d'estabilitat del professorat interí i especialment dels mestres de
taller en escoles d'art i superior de disseny.
• Revisió de l’horari total lectiu del professorat i adaptació als estudis superiors.
• Negociació en el marc de la Mesa Sectorial
d’Educació de tots els aspectes que afecten
l’ISEA, especialment les condicions laborals
del professorat.
! EOI
• Expedició del nivell C1 pels certificats de nivell avançat de les Escoles Oficials d'Idiomes.
• Ampliació i consolidació de la xarxa amb edificis propis. Construcció immediata de la
segona escola a València.
(DOCV 10/11/2011).
Dansa
! Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, pel qual
es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Dansa establertes en
la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació
(BOE 05/06/2010).
! Ordre 25/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual
s’establixen i s’autoritzen els plans d’estudi dels
centres d’ensenyances artístiques superiors de
Dansa dependents de l’ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de Graduat/da en Dansa. (DOCV
10/11/2011).
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ARTÍSTICS, ESPORTIUS I D’IDIOMES (2)
Disseny
! Reial Decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual
es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny establertes en
la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació
(BOE 05/06/2010).
! Ordre 26/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual
s’establixen i autoritzen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de disseny
dependents de l’ISEACV conduents a l’obtenció del
títol de Graduat o Graduada en Disseny. (DOCV
10/11/2011).
Arts Plàstiques (Ceràmica i Vidre)
! Reial Decret 634/2010, de 14 de maig, pel qual
es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Arts Plàstiques en les
especialitats de Ceràmica i Vidre establertes en la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE
05/06/2010).
! ORDE 23/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual
s’establixen i s’autoritzen els plans d’estudi dels
centres d’ensenyances artístiques superiors de ceràmica dependents de l’ISEACV conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Arts Plàstiques en l’especialitat de Ceràmica. (DOCV
10/11/2011)
Taules d’equivalència de crèdits
! RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2011, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i
Ciència, per la qual s’aproven les taules d’equivalència per al reconeixement individualitzat de crèdits en ensenyances artístiques superiors de grau
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV
18/10/2011)

Institut Superior d’Ensenyaments Artístics
(ISEA)
! Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d’Ordenació de Centres Superiors d’Ensenyances Artístiques i de la creació de l’ISEA (DOCV 08/03/2007).
! Estatuts: Decret 82/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ISEA
(DOCV 17/06/2009).
! Consell de Direcció: Resolució de 22 d’abril de
2010, del president de l’ISEA, per la qual es nomenen els membres no nats del Consell de Direcció
de l’esmentat institut (DOCV 11/05/2010).

Altres
! Professorat especialista: Reial Decret 1560/1995,
de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de
contractació de professorat especialista (BOE
21/10/1995).
! Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)

Organització i funcionament
! RESOLUCIÓ de 19 de juny del 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensen-

yances de Règim Especial, de la Direcció General
d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la
Direcció General de Centres i Personal Docent, per
la que es dicten i aproven instruccions per a l'organització i funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs 20132014. (DOCV 11.07.2013)
! ORDE de 14 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització
i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes
de la Comunitat Valenciana a partir del curs acadèmic 2009-2010 (DOCV 31.07.2009, derogat l'article 24 per l'Orde 32/2011 en DOCV 28.12.2011)
! Ordre 78/2013, de 22 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les ensenyances d'idiomes d'anglés, en la modalitat a distància That's English (DOCV 29/07/2013)

Currículum

! Ensenyaments esportius
! Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments
esportius de règim especial (BOE 08/11/2007).
! Ordre de 15 de juny del 2009 de la Conselleria
d'Educació, per la que s'establixen mesures per a
promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV
17/07/2009)
! Ordre 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment
per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de
dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt
nivell, d’alt rendiment o d’elit a la Comunitat Valenciana (DOCV 30/07/2010)

! Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel
qual es fixen els aspectes bàsics del currículum de
les ensenyances d'idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'Educació. (BOE 04.01.2007)
! Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances d'idiomes
de règim especial en la Comunitat Valenciana i s'establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi. (DOCV 24.09.2007)
! DECRET 119/2008, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum del nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. (DOCV 17.09.2008)

Avaluació
! Ordre de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació i promoció de les ensenyances d’idiomes (DOCV
19/02/2008).
Prova certificació: ! Ordre de 10 de març de 2008,
de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d’idiomes (DOCV 26/03/2008).
Proves homologades Nivell Bàsic: ! Ordre 20/2011,
de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació,
Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat de
Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l’alumnat d’Educació
Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. (DOCV 08/11/2011)

Especialitats
! Reial decret 336/2010, de 19 de març, pel qual
s'estableixen les especialitats dels Cossos de Catedràtics i de Professors d’EOI als quals es refereix
la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació
(BOE 09/04/2010 i correcció d’errades en BOE
03/09/2010)

stepv.intersindical.org/espai
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NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
NECESSITATS EDUCATIVES
ESPECIALS
NOVETAT
! Ordre X/2013, de X de X , de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el
procediment per a la detecció de l'alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu, dels centres docents de la Comunitat Valenciana (pendent
de publicació en tancar l’edició)
Estableix les definicions següents:
• Necessitats específiques de suport educatiu
(NESE): alumnat que requereix una atenció
educativa diferent a l'ordinària, per presentar necessitats educatives especials, per dificultats específiques d'aprenentatge, per les seues altes capacitats intel·lectuals, per haver-se incorporat
tard al sistema educatiu, o per condicions personals o d'història escolar.
• Necessitats educatives especials (NEE): alumnat que requerisca, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota ella, determinats
suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.
• Dificultats específiques d'aprenentatge (DEA):
alumnat que mostra alguna pertorbació en un
o més dels processos cognitius bàsics implicats
en l'ocupació del llenguatge parlat o escrit.
Aquestes alteracions poden aparèixer com a anomalies en escoltar, parlar, pensar, llegir, escriure
o en realitzar càlcul aritmètic, amb implicacions
rellevants en el seu aprenentatge escolar.
• Altes capacitats intel·lectuals: alumnat que
maneja i relaciona de manera simultània i eficaç múltiples recursos cognitius diferents, de tipus lògic, numèric, espacial, de memòria, verbal i creatiu, o bé destaca especialment i de manera excepcional en el maneig d'un o diversos
d'aquests.
El procediment de detecció d'alumnat amb NESE
té com a finalitat obtenir informació de l'alumnat
que permeta millorar l'orientació, la intervenció,
l'organització dels centres, ajudar al professorat,
a l'alumnat i a les seues famílies, contribuint així
a disminuir el fracàs escolar mitjançant la utilització
de metodologies que afavorisquen l'èxit escolar dirigides a tot l'alumnat.
Consistirà que cada centre detecte les necessitats de suport educatiu de tot l'alumnat del
centre, i amb ajuda dels especialistes, procedisca
a identificar les seues necessitats educatives especials, dificultats d'aprenentatge o les seues altes capacitats, avaluar i donar una resposta educativa adequada a aquestes necessitats, tant en
Educació Infantil, Educació Primària com en Educació Secundària Obligatòria a través de propostes curriculars o plans d'actuació.
! Decret 39/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, d’ordenació de l’educació per a l’atenció de

l’alumnat amb necessitats educatives especials
(DOGV 17/04/1998, modificat per Decret 227/2003
de 14 de novembre en DOGV 18/11/2003)
Infantil i Primària: ! Ordre de 16 de juliol de 2001,
per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en
centres d’Educació Infantil (segon cicle) i Educació
Primària (DOGV 17/07/2001)
! Ordre de 14 de juliol de 1999 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència, per la que es regulen
les condicions i el procediment per a flexibilitzar,
excepcionalment, la duració del període d'escolarització obligatòria dels alumnes que tenen necessitats educatives especials derivades de condicions personals de sobredotació intel·lectual
! Ordre de 4 de juliol de 2001, de la Conselleria
de Cultura i Educació, per la qual es regula l’atenció
a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa (DOGV 17/07/2001)
Secundària: ! Ordre de 18 de juny de 1999 de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la
que es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria (DOGV 29/06/1999)
! Ordre de 14 de març del 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen Educació Secundària
! Ordre de 16 de juny del 2008 de la Conselleria
d'Educació, per la que es regula el programa de diversificació curricular en l'educació secundària obligatòria (DOCV 20/06/2008)

CENTRES EDUCACIÓ ESPECIAL
Instruccions inici curs 2013/14: ! Resolució de X
de X de 2013, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de Centres i
Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven instruccions per
al curs 2013-2014 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'educació especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (pendent de publicar en tancar l’edició)
! Resolució de 31 de juliol del 2000, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la que es dicten instruccions
per al curs 2000-2001 en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres específics d'Educació Especial de titularitat de
la Generalitat Valenciana (Prorrogades anualment)
Infermeria: ! Ordre de 29 de juliol de 2009, de
la Conselleria de Sanitat, per la qual desenvolupa
els drets de salut de xiquets i adolescents en el mitjà escolar (DOCV 14/08/2009)

SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS
ESCOLARS (SPES)
Instruccions inici curs 2013/14: ! Resolució de
X de X de 2013, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Centres
i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions
per a l'organització dels serveis psicopedagògics
escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2013-2014 (pendent de publicar en tancar l’edició)
Regulació general: ! Decret 131/1994, de 5 de
juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen els
serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional (DOGV 28/07/94)
! Ordre de 10 de març de 1995, per la qual es determinen les funcions i es regulen aspectes bàsics
del funcionament dels serveis psicopedagògics escolars de sector (DOGV 15/06/1995)
Funcions i funcionament: ! Orde de 10 de març de
1995 de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la
que es determinen les funcions i es regulen aspectes bàsics del funcionament dels servicis psicopedagògics escolars de sector. (DOGV 15/06/1995)
Model informe: ! Orde de 15 de maig del 2006 de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la
qual s'establix el model d'informe psicopedagògic
i el procediment de formalització (DOGV 31/05/2006)
Full de notificació: ! Ordre de 3 de maig de 2010
de la Conselleria d'Educació i de la Conselleria de
Benestar Social, per la que s'implanta el Full de Notificació de la possible situació de desprotecció del
menor detectada des de l'àmbit educatiu en la Comunitat Valenciana i s'establix la coordinació
interadministrativa per a la protecció integral de la
infància (DOGV 27/05/2010)

REIVINDICACIONS PENDENTS
• Distribució equitativa de l'alumnat
nouvingut entre els centres públics i els
privats concertats.
• Pla interdepartamental de les institucions
públiques locals i autonòmiques per a la
compensació de desigualtats i la
prevenció del desarrelament i la
marginació social.
• Increment del personal d’orientació en
IES i Serveis Psicopedagògics Escolars
(SPE).
• Creació d’una xarxa per a la intervenció
coordinada de professionals de tots els
àmbits de l’administració: personal
educador i mèdic, d’assistència social i
mediació cultural, per millorar la
convivència i compensar les desigualtats.
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PROGRAMES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
CONTRACTE PROGRAMA
! Ordre 42/2013, de 17 de maig, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen
els procediments per a l’autorització als centres
sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte programa subscrit entre estos centres i l’Administració educativa en què
s’inclou el desenrotllament de programes de
compensació educativa, així com per a l’assignació de recursos als centres de titularitat pública i
la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades
als centres privats concertats. (DOCV 22/05/2013)
Objectiu: L’objecte del programa és incrementar
l’èxit escolar de l’alumnat i les taxes d’escolarització en l’educació postobligatòria per mitjà de la
subscripció de contractes programa signats entre
l’administració i cada un dels centres educatius seleccionats. Hi constaran els acords aconseguits entre ambdues parts, entorn dels objectius, les estratègies, els compromisos, els recursos, el grau
d’autonomia pedagògica i de gestió, el procés de
seguiment i els indicadors d’avaluació que expressen el nivell d’èxit dels resultats obtinguts.
Totes les actuacions i programes, com ara INTEGRA, EXIT, PROA, PASE, programes de compensació educativa, PROFUNDIZA, Enriquiment Curricular, Ampliació d’Horari, en els quals el centre estiga participant s’inclouran en el pla d’actuació. També els programes de compensatòria.
La dotació de recursos humans addicionals per als
centres de titularitat de la Generalitat estarà associada a la posada en marxa de mesures específiques, no tindrà caràcter definitiu i estarà condicionada a la renovació del contracte programa.
La dotació de recursos materials i econòmics estarà vinculada al compliment dels objectius del curs
anterior.
L’administració educativa podrà adscriure en comissió de servici per a cada curs escolar al professorat funcionari de carrera que es considere necessari per a l’aplicació de les actuacions aprovades del pla d’actuació.
La Comissió de Selecció, Seguiment i Avaluació podrà assignar, a cada un dels professors o professores participants, fins a un màxim de 60 hores per
cada curs escolar vàlides per al sexenni.

PROGRAMA PASE
El Programa d’Acollida al Sistema Educatiu
(PASE) representa una mesura de suport
temporal (màxim, un curs) destinada a l'alumnat
estranger de nova incorporació. En una primera
fase, ofereix suport a l'alumnat que desconeix la
llengua d'ensenyament del centre. En una fase
posterior, dóna suport a l'alumnat amb
deficiències en les àrees o matèries,
principalment les instrumentals, per a facilitar-li
la seua ràpida integració escolar. La metodologia
del PASE integra l'aprenentatge lingüístic amb
els continguts de les àrees i matèries.

Horari setmanal de l’alumnat:
• Àrea específica (Integra els continguts de les
àrees Coneixement del medi, Castellà: llengua i literatura, Valencià: llengua i literatura i Matemàtiques): 14 h.
• Amb el grup de referència: 11 h.

COMPENSACIÓ EDUCATIVA
Per a alumnat que presenta dificultats d’inserció
escolar per trobar-se en situació desfavorable, derivada de circumstàncies socials, econòmiques, culturals, ètniques o personals. Poden deure’s a incorporació tardana al sistema educatiu; retard en
l’escolarització o desconeixement dels idiomes oficials per ser immigrant o refugiat; pertinença a minories ètniques o culturals en situació de desavantatge social; escolarització irregular, per itinerança familiar o per abandonaments educatius
reiterats o periòdics; residència en zones socialment, culturalment o econòmicament desfavorides; dependència d’institucions de protecció social del menor; internament en hospitals o en hospitalització domiciliària de llarga duració per
prescripció facultativa; inadaptacions al medi escolar i a l’entorn educatiu.
L’objecte del programa és desenvolupar les actuacions que permeten previndre i compensar les
desigualtats educatives per tal que els alumnes i
les alumnes puguen aconseguir els objectius que
per a cada etapa estableix la llei.

PROGRAMES DEL PLA PROA
Els programes PROA són el PAE i el Programa de
suport i reforç als instituts.
El Programa d’acompanyament escolar (PAE) està
destinat a l'alumnat de centres públics d'educació primària i d'IES, en desavantatge educatiu les
famílies del qual no poden proporcionar-li el suport necessari fora de l'horari escolar, però adquireixen un compromís amb el centre.
Amb el PROA, grups d'uns 12 alumnes treballen
fora de l'horari lectiu durant quatre hores setmanals atesos per una professora o un professor que
orienta el seu treball escolar, els ajuda a desenvolupar l'hàbit lector, l'expressió escrita i la resolució de problemes, i potencia la seua autoestima
i l'autonomia davant de l'estudi.
El Programa de Suport i Reforç es desenvolupa en
instituts de secundària que escolaritzen una proporció important d'alumnat en condició de desavantatge educatiu associat amb l'entorn, amb dificultats generalitzades en l'aprenentatge. El programa té com a objectiu millorar l'organització i
funcionament del centre, així com les expectatives
escolars de l'alumnat. Per a això, ofereix actuacions
en els àmbits següents:
• Atenció directa a l'alumnat: transició de primària
a l’ESO, foment de la lectura i reforços acadèmics
complementaris, desenvolupament de capacitats...
• Col·laboració amb les famílies.

• Relació amb l'entorn per a resoldre problemes
com l'absentisme o per a facilitar la inserció social de l'alumnat.

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ
PROFESIONAL INICIAL
Els PQPI representen una oferta formativa bàsica, adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat què, o bé corre el risc d’abandonar l’ensenyament reglat, o bé ja ho ha fet sense aconseguir els objectius previstos en l’ESO.
Els PQPI tenen una triple finalitat professionalitzadora, madurativa i propedèutica.
• Modalitats: aules de qualificació, tallers de
qualificació, programes de qualificació, i programes polivalents: aules i tallers.
• Constitució de grups: per a les modalitats d’aules i tallers de qualificació professional inicial, ordinàries o polivalents, el nombre màxim d’alumnes serà de quinze i el mínim de 10 per grup.
• Per al professorat: la impartició dels programes
PQPI té la consideració de “tasca d’especial dificultat” a l’efecte que es determinen en els diferents
concursos de trasllats.

PROGRAMES DE PREVENCIÓ
D’ABANDONAMENT ESCOLAR
Els objectius específics d'aquest programa són:
a) Garantir a l'alumnat uns coneixements, procediments i actituds bàsics que contribuïsquen al seu
desenrotllament en la vida activa i adulta.
b) Propiciar la maduresa de l'alumnat, desenrotllant la seua competència personal, social i prelaboral, com a forma d'aconseguir el màxim desenrotllament personal.
c) Previndre l'abandó escolar prematur i fomentar la integració socioeducativa de l'alumnat amb
necessitats d'adaptació, recolzant-li en el seu itinerari educatiu i en la seua etapa de transició a la
vida activa.
• Alumnat: El grup d'alumnes que desenvoluparà el programa estarà comprés, ordinàriament, entre 8 i 15; podent-se autoritzar programes a centres que no complisquen aquest requisit amb justificació prèvia suficient.
• Horari del programa: L'horari de treball setmanal
assignat al conjunt dels àmbits serà de 32 hores,
Es podrà dissenyar una optativa de desenrotllament
personal i orientació professional de 2 hores setmanals, o incorporar-la en algun dels àmbits per
a garantir la formació per al desenrotllament personal i la integració escolar.
Setmanalment el programa comptarà amb una de
tutoria grupal. A més, en l'horari de cada àmbit,
es dedicarà un període setmanal per a l'acció tutorial. Finalment, el professor-tutor del programa
desenvoluparà sessions individuals de tutoria i
mantindrà contacte assidu amb la família o representants legals de l'alumnat.
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PROGRAMA INTEGRA

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN IES

Objectiu: prevenir i reduir l'absentisme i l'abandó
prematur del sistema educatiu de l'alumnat d’ESO entre 14 i 16 anys.
Característiques: El programa s’estructura en 3
àmbits: el pràctic, el de les competències bàsiques
i el de desenvolupament personal, social i pre-laboral.
Professorat: seleccionat per la direcció del centre
d'entre el professorat amb destinació definitiva, preferentment.
Recursos: propis o amb altres complementaris que
li podran ser facilitats per la Conselleria d'Educació.
Es podran assignar recursos humans complementaris i altres recursos econòmics i materials.
Regulació: Resolució de 21 de març de 2011, de la
Conselleria d’Educació (DOCV 08/04/2011).

Objectiu: millorar el procés, els procediments i la
metodologia per a contribuir al desenvolupament
de l'orientació professional dirigida a l'alumnat pròxim a finalitzar l'educació bàsica.
Característiques: només participen centres públics
que imparteixen Educació Secundària Obligatòria.
Presentació d’un projecte amb modalitats obligatòries i voluntàries i activitats complementàries.
Recursos: propis i altres complementaris que els
facilitarà la Conselleria d'Educació, consistents
principalment en una assignació econòmica.
Reconeixement: 50 hores de formació al coordinador i als membres de l'equip. La participació d'altre professorat del centre també serà reconeguda amb un total de 20 hores.
Regulació: Resolució de 6 d’abril de 2011, de la
Conselleria d’Educació, (DOCV 05/05/2011).

PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ
CURRICULAR (PDC)
• Es generalitza la possibilitat de fer dos cursos.
• Programa de diversificació curricular per atendre els diferents interessos, capacitats i motivacions
de l'alumnat en 3r i 4t d'ESO.
• 3r ESO. PDC1: La nova estructura és: set hores
de matèries comunes, 19 de matèries específiques
i sis d'optatives.
• 4t ESO. PDC2: La nova estructura és: 12 hores
de matèries comunes, 19 de matèries específiques
i una d'optativa.
• Principal novetat. Els dos cursos incorporen un
àmbit pràctic de tres hores.

PLA ÈXIT
Objectiu: superació per part de l'alumnat de 3r i
4t d'ESO de determinades matèries (Matemàtiques,
Castellà, Valencià i Anglès) amb reforços fora de
l'horari lectiu.
Característiques: Modalitat A: Atenció extraordinària i reforç durant els mesos de maig i juny; Modalitat B: Atenció extraordinària i reforç durant el
mes de juliol.
Reconeixement: 60 hores de formació en la modalitat A i fins a un total de 100, per al professorat, direcció del centre i coordinador/a del programa.

AMPLIACIÓ DE L’HORARI
Objectiu: millora de l'èxit escolar de l'alumnat d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat
i Cicles Formatius.
Professorat: de participació voluntària per als centris però obligatòria per al professorat, per això ha
estat recurrit pel Sindicat.
Característiques: les accions es realitzaran immediatament abans o després de l'horari lectiu de
l'alumnat i seran impartides exclusivament per professorat del centre. Podran portar-se a terme ampliant l'horari de matí i/o ampliant l'horari de vesprada. L'ampliació total de l'horari no podrà superar
l'hora diària per a l'alumnat en Educació Infantil
i en Educació Primària, ni les dues hores diàries
per a l'alumnat de la resta d'etapes.
Reconeixement: 60 hores de formació.
Regulació: Resolució de 23 de març de 2011, de la
Conselleria d’Educació (DOCV 04/05/2011).

ENRIQUIMENT CURRICULAR I ALTES
CAPACITATS
Objectiu: fomentar l'enriquiment curricular general
i atendre a l'alumnat d'altes capacitats, amb la finalitat d'avaluar els resultats obtinguts i generar
bones pràctiques per a la seva posterior difusió.
Característiques: mesures dirigides a tot l'alumnat participant en el programa o bé dirigides a l'alumnat que manifeste alt rendiment escolar i/o altes capacitats.
Recursos: propis i amb altres complementaris que
podran ser facilitats per la Conselleria d'Educació.
Es podran assignar recursos humans complementaris, així com recursos econòmics per a cobrir en part les despeses de funcionament i també recursos materials.
Reconeixement: 60 hores de formació al coordinador/a i al professorat que hi participe.
Regulació: Resolució de 21 de març de 2011
(DOCV 05/05/2011).

ALTRES PROGRAMES
NOVETAT Tauletes tàctils
L’objectiu del programa és fomentar l’ús de llibres
de text digitals amb tauletes tàctils com a suport
físic. El programa s’implantarà en cinquè i sisèd’Educació Primària, durant el curs 2013/14 i
2014/15, respectivament.
Regulació: Resolució de 10 de juny de 2013 (DOCV
17/06/2013).

NOVETAT Club dels deures
El programa està dirigit principalment a l’alumnat
de la ciutat de Castelló de la Plana matriculat en
4t d’Educació Primària que, comptant amb l’autorització del seu pare, mare o tutor legal, s’integrarà en grups d’estudi constituïts dins del seu centre educatiu on, amb l’ajuda de personal voluntari, rebran suport per a l’estudi i realització de tasques escolars, fonamentalment en les àrees instrumentals de matemàtiques i de llengua.
Seran dues sessions setmanals, sempre fora
d’horari lectiu, en l’horari establit pel propi centre.
Regulació: Ordre 70/2013, de 28 de juny (DOCV
02/07/2013)

REIVINDICACIONS PENDENTS
• Ordre marc general amb línies i objectius
clars sobre la política d’innovació de la
Conselleria orientats a la lluita contra el
fracàs escolar com a objectiu principal.
• No a la modificació de les condicions
laborals del professorat, disfressades de
voluntarietat.
• Dotació de Personal d’Administració i
Serveis als centres docents perquè
l’augment de tasques burocràtiques no
recaiguen sobre els equips directius i el
professorat.
• Adopció de mesures motivadores perquè
l’alumnat amb titulació de Graduat
continue realitzant estudis postobligatoris.
• Pla interdepartamental de les diferents
institucions públiques adreçat a la
compensació de les desigualtats i la
prevenció del desarrelament i la
marginació social.
• Intervenció de professionals de tots els
àmbits —educadors, personal mèdic,
assistents socials i mediadors culturals...—
per a millorar la convivència i compensar
les desigualtats.
• Convocatòria de: projectes d’innovació
educativa per a la flexibilizació
organitzativa de temps i espais; projectes
de desenvolupament de materials i
recursos per al suport a la introducció de
les TIC al currículum; projectes
d’investigació i innovació per al treball
col·laboratiu dels docents i en la gestió
democràtica dels centres.

NOVETAT Promoció música
Realització d’activitats per a la promoció de la
música entre els centres públics d’Educació
Primària i Secundària (CEIP i IES) i els conservatoris elementals i professionals públics de música i dansa.
Regulació: Resolució de 26 d'octubre de 2012
(DOCV 31/10/2012).

Aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt Saguntina Domus Baebia
Es tracta de generar una oferta educativa, relacionada amb la cultura clàssica, atractiva i dirigida prioritàriament a centres educatius per a
complementar i reforçar les activitats que realitzen en aquest camp de coneixement.
També es pretén consolidar l’oferta educativa dels
tallers de cultura clàssica i oferir-la durant tot
el curs escolar.
El programa proposa un itinerari historicoartístic a la ciutat de Sagunt per a ampliar el coneixement històric, artístic i patrimonial i suscita en
l’alumnat la curiositat i l’interés pel món grecoromà per mitjà d’activitats lúdiques.
Regulació: Resolució de 21 de setembre de 2012
(DOCV 11/10/2012).
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TUTORIES I ASSIGNACIÓ DE GRUPS
Normativa reguladora de l’activitat educativa en els centres de primària i secundària

COS DE MESTRES
! Normativa
• Decret 233/1997, pel qual s'aprova el Reglament
Orgànic i Funcional de les escoles d'educació infantil i dels col·legis d'educació primària.
• Ordre de 29 de juny de 1992, per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització i el
funcionament dels centres docents.
• Resolució de 24 de juliol de 2013, de les direccions
generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació,
Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon
cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs
2013-2014.
! La direcció designa i proposa el cessament dels
altres membres de l'equip directiu, i de les coordinacions de cicle i tutories.
! El claustre estableix els criteris per a l'assignació
i la coordinació de tutories i de les activitats d'orientació de l'alumnat.
! En tots els centres, independentment del nombre d'unitats, hi haurà una tutora o un tutor per cada
grup d'alumnat.
! La tutoria i l'orientació de l'alumnat formarà part
de la funció docent.
! Podrà exercir la funció tutorial qui impartisca diverses àrees del currículum.
! La designació de les tutores i tutors per part de
la direcció es fa a proposta del cap o de la cap d'estudis, d'acord amb els criteris establits pel claustre.

COSSOS DE SECUNDÀRIA
! Normativa
• Decret 234/1997, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d’Educació Secundària.
• Ordre de 29 de juny de 1992, per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització i el
funcionament dels centres docents.
• Resolució de 10 de juliol de 2013, de les direccions
generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica
i d'organització de l'activitat docent en els centres que
impartisquen Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat durant el curs 2013-2014.
! L’horari lectiu del professorat és de 20 h setmanals, de dilluns a divendres, amb un mínim de
dues hores lectives diàries i un màxim de cinc.
! La jornada laboral és de 37 hores i mitja, distribuïdes entre 25 setmanals, (20 lectives i cinc
complementàries) d’obligada permanència en el
centre, cinc complementàries per assistència a
claustres, consells, avaluació... i set i mitja per a
la preparació de les classes i el perfeccionament.
! Hores lectives (20h): corresponen al total del

temps dedicat a atendre els currículums d’ESO, batxillerat i cicles formatius i les dedicades a: tutoria;
reforç; desdoblaments; programes de diversificació curricular; PQPI i altres programes; coordinació didàctica; funcions directives, coordinació aula
d’informàtica o TIC, repàs matèries 1r Batxillerat
i hores d’atenció educativa.
! Hores complementàries setmanals (5h): se’n reserven per a guàrdies, entre una i tres.
El professorat tutor també ha de dedicat tres hores complementàries: una per a l’atenció a les famílies, i dues per a la col·laboració amb el cap d’estudis, el departament d’orientació, el servei d’orientació educativa, activitats extraescolars i complementàries.
Una hora setmanal per reunions del departament didàctic, pot agrupar-se quinzenalment.
Una o dues hores setmanals per a l’organització d’activitats esportives, pràctiques de laboratori, manteniment de tallers, arxiu, materials didàctics. Entre una i tres hores setmanals, per a biblioteca.
! Hores individuals de còmput mensual (5h): Es
dediquen a assistència a reunions de claustre, consell escolar, sessions d’avaluació; assessorament
lingüístic al centre i cursos actualització lingüística; col·laboració en les activitats d’orientació universitària de l’alumnat de 2n de batxillerat; participació en activitats de formació i altres activitats
autoritzades pel Consell escolar.
! Hores de preparació de classes i perfeccionament (7,30h): de lliure disposició per a la preparació
de classes, perfeccionament o qualsevol altra activitat pedagògica complementària.
Les 25 hores d’obligada permanència es consignaran en horaris individuals, visats per la direcció
i amb el coneixement del professor o professora.
Les persones delegades de prevenció de riscos laborals dedicaran entre un mínim de tres i un màxim de quatre hores (còmput setmanal) agrupades,
preferentment en el matí del dimarts.
! Distribució i assignació d’horari al professorat
• Està determinada pel nombre de grups i programes autoritzats. La caporalia d’estudis comunicarà als caps de departament el nombre de grups
i d’hores lectives setmanals assignades a cada departament, amb indicació expressa de les hores /especialitat a impartir en valencià i en castellà.
• Pel que fa a l’assignació d’horari, els caps de departament reuniran el professorat definitiu que en
forma part i el que ha obtingut destinació definitiva en l’últim concurs i traslladaran l’assignació horària atribuïda a cada docent a la direcció d’estudis, així com les hores que no hagen sigut assumides pel departament o bé la falta de càrrega horària que afecte un o més membres del departament. El departament distribuirà l’horari atri-

buint les hores curriculars corresponents als
grups en valencià i la capacitació lingüisticotècnica del professorat, i a continuació la resta d’hores
assignades al departament.
Efectuat el repartiment, en cas que hi haja excés
d’hores lectives en el departament s’aplicaran el
criteri següent d’adjudicació:
a) Totes les tutories possibles.
b) Totes les hores dels programes: diversificació curricular, PQPI i altres programes, entre el professorat definitiu.
• Totes les hores possibles de reforços, desdoblaments i repassos entre el professorat definitiu.
En els centres amb més d’un torn s’agruparan les
restes horàries en un únic torn i, si no és possible,
en dos torns, amb indicació de les hores de nocturn.
• En el cas que no existisca acord per a l’elecció de
torns horaris i nivells educatius, s’aplicarà el que figura en l’apartat 2.1. i 2.2. de l’annex II de l’Ordre de
29/06/1992: 1. Professorat catedràtic i assimilat. 2.
Professorat d’ensenyament secundari, PTFP, pertanyents als grups A31 i A34 i prof. especial d’ITEM.
Es farà una ronda en què primer es tria torn. Després, cada persona elegirà un grup d’alumnat de
l’especialitat i curs que desitge impartir preferentment. A continuació ho farà la persona a qui corresponga elegir en segon lloc i així successivament
fins que tot el professorat complete el seu horari
lectiu o s’hagen assignat totes les hores corresponents al departament. De totes les circumstàncies que es produïsquen en aquesta reunió s’alçarà
acta, signada per tots els membres del departament, de la qual es traslladarà una còpia de manera immediata a la direcció d’estudis. Si hi haguera
algun departament amb nombre insuficient d’hores lectives, l’horari que no completara les vint hores s’assignarà al professorat major de 55 anys.
• La caporalia d’estudis incorporarà, a cada horari personal, les hor es individuals setmanals corresponents a guàrdies, tutories, (pares/mares...),
reunió de departament..., fins a completar les 25
hores d’obligada permanència en el centre.
• La caporalia d’estudis elaborarà els horaris
setmanals seguint els criteris adoptats pel claustre.
• En la configuració de l’horari de guàrdies del centre es vetllarà perquè el professorat de cada departament tinga assignades hores de guàrdia en la
franja horària coincident amb l’horari lectiu d’atenció directa a l’alumnat per professorat del departament corresponent, per tal de garantir la impartició de les diferents matèries, àmbits i mòduls
a l’alumnat en cas d’absència del professorat titular.
• Les matèries a les quals corresponguen dos o tres
períodes lectius setmanals no poden ser impartides en dies consecutius. L’horari lectiu de l’alumnat no podrà incloure hores lliures intercalades ni
dos o més períodes lectius diaris de la mateixa matèria.
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EL CONCURS DE TRASLLATS
El concurs de trasllats és el procediment administratiu per a assignar des• Mèrits acadèmics: doctorat, màsters oficials, DEA o suficiència investigatinació definitiva al professorat funcionari de carrera que no en té i perquè el
dora, premis extraordinaris, titulacions universitàries (grau o cicle), certifiprofessorat que ja en té la puga canviar. Hi ha dues modalitats de concurs,
cats de les EOI, títol superior de Música o Dansa, títol de tècnic superior d'arts
estatal i autonòmic. Aquest curs el concurs de trasplàstiques i disseny, tècnic esportiu superior, o tècllats és autonòmic. El professorat sense destinació
nic superior de FP.
definitiva (en pràctiques, en expectativa, suprimit) Cada any, el sindicat elabora les
• Càrrecs directius i funcions docents: càrrec en
ha de participar-hi forçosament, mentre que la res- GUIES del concurs de trasllats amb
equip directiu, coordinació de cicle, caporalia de deta, sempre que porte ja tot un curs com a mínim en tota la informació actualitzada. S’envia partament, assessoria de CEFIRE, i exercici de la
situació definitiva, hi podrà concursar voluntària- als centres i a totes les persones
funció tutorial a partir de l'entrada en vigor de la
afiliades. També està disponible en el
ment.
LOE.
El procediment té una primera fase, entre novem- web sindical
• Formació i perfeccionament: activitats de formació
bre i desembre, en la qual cal presentar la instàn(cursos, seminaris, grups de treball, jornades,
cia de participació i tota la documentació justificativa dels mèrits que al·lecongressos, etc.) tant superades com impartides, i les especialitats adquiriguem per al barem. La segona fase, que sol ser en gener, consisteix en la sol·lides exclusivament mitjançant oposició.
citud telemàtica de destinacions mitjançant un programa informàtic.
• Altres mèrits: publicacions, premis o participació en projectes educatius,
El barem del concurs de trasllats
premis artístics, composicions, concerts, serveis en l'administració, membre
El barem està estructurat de la següent manera:
de tribunal d'oposició, tutor/a de les pràctiques del màster de professorat o
• Mèrits docents: antiguitat com a funcionari/a de carrera, tot tenint en compdel títol de grau de mestre/a, i coneixements de valencià.
te, els anys de provisional, els de permanència a un centre amb destí defini• Valencià: Cos de mestres, Títol de Mestre: 5 punts. Resta de cossos, Certiu i, si és el cas, els anys de docència a un centre/plaça d'especial dificultat.
tificat de Capacitació i/o Títol de Mestre: 5 punts.

REGULACIÓ DE LES ITINERÀNCIES
! Normativa
Ordre 44/2012, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula
el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d’un centre docent públic d’ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat.
(DOCV 17/07/2012).
Altres normes d’aplicació: Decret 64/2011, de 27 de
maig, del Consell (DOCV 30/05/2011), pel qual es
modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV
17/02/1997), sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, que el
desplega (DOGV de 15/09/1998).
! Definicions
Es diferencien tres tipus de llocs de treball que combinen docència en més d’un centre:
A) completats: si completem horari amb un altre
centre de la nostra localitat, o de localitats limítrofes
per evitar un desplaçament o supressió. Si són centres de localitats diferents, tindrem indemnització
per quilometratge.
B) compartits: en centres de la mateixa localitat.
C) itinerants: en centres de localitats diferents.
Atés que els llocs docents itinerants i compartits
tenen caràcter singular, l’adscripció a aquestes places és voluntària.
! Règim i horari del professorat
El professorat complirà, en cada un dels centres,
la part proporcional de l’horari complementari setmanal d’obligada permanència i complementari
mensual al centre.
L’horari es configurarà, preferentment, atenent cada

centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix,
no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la
jornada al centre d’adscripció.
El calendari laboral serà el que correspon al del
centre d’adscripció.
La reducció horària de l’horari complementari serà
la següent: fins a 60 km setmanals, dues hores de
reducció; de 60 a 120 km, tres hores; de 120 a 160
km, quatre hores; de 160 a 200 km, cinc hores; de
200 a 240 km, cinc hores.
Quan el desplaçament setmanal supere els 200 km
setmanals, es tindrà dret a la reducció d’una hora
lectiva a més de les complementàries.
El nombre màxim de centres per a atendre és tres,
excepte en el cas de centres rurals agrupats, en què
el nombre màxim és cinc.
Els horaris seran elaborats, coordinadament, per
les direccions d’estudis dels centres en què impartisca les seues ensenyances. En cas de desacord,
els fixarà la Inspecció Educativa.
! Càlcul i cobrament de les indemnitzacions
El professorat itinerant i el professorat d’horari completat en un altre centre de distinta localitat percebrà les indemnitzacions per quilometratge d’acord amb aquesta taula: 0,19€/km en el cas de turismes i 0,078€/km en el cas de motocicletes.
Si en el mateix dia el professorat ha de desplaçar-se
entre diversos centres, es computarà el desplaçament
d’anada entre el centre d’adscripció i el més allunyat d’aquest, i només si hi ha docència posterior en el
mateix dia al seu centre d’adscripció, podrà computar-se el desplaçament de tornada a aquest.
En cas d’accident de circulació, el professorat tindrà dret a les indemnitzacions que puguen correspondre per l’aplicació de l’article 6 del Decret

24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, que
comprendran els danys propis no coberts per
l’assegurança del professorat.
! Centres
El professorat itinerant formarà part dels claustres
de tots els centres en què impartisca la docència.
En cas de coincidència horària, preferentment assistirà a la sessió del claustre del seu centre d’adscripció.
! L’opinió del sindicat
La nova normativa d’itineràncies està directament relacionada amb les retallades provocades
per l’augment de ràtios i de l’horari lectiu perquè
ha provocat molts desplaçaments i supressions i
la multiplicació de docents que han d’impartir docència en més d’un centre. L’ordre empitjora
greument les condicions laborals del professorat
com, entre altres aspectes, els següents:
• la reducció ja no serà d’hores lectives sinó complementàries, quan és palés que el professorat itinerant i compartit ha de multiplicar l’atenció a l’alumnat i a famílies per a poder atendre tots els centres.
• es continua sense actualitzar la normativa d’indemnitzacions pel que fa a la quantitat per quilòmetre (l’última revisió és del 2008).
• les interines a partir del sisé mes d’embaràs, ja
no podran suspendre transitòriament les itineràncies, amb el conseqüent perill per la seua salut.
• es creen les compartides, però sense cap tipus
d’indemnització per quilometratge.
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REGULACIÓ DEL MODEL PLURILINGÜE
! Decret 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, pel
qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyança no
universitària a la Comunitat Valenciana (DOCV
06/08/2012)
NOVETAT Resolució de 31 de gener de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la
qual s’establixen criteris de classificació i provisió
per mitjà de comissions de servici, adjudicació provisional i/o en règim d’interinitat de llocs de treball
docent que impartisquen en una llengua estrangera
àrees, matèries o mòduls no lingüístics, en els centres docents públics de la CV (DOCV 20/02/2013)
Objectiu
Regular el plurilingüisme en l’ensenyament no universitari, mitjançant l’establiment de dos programes de caràcter progressiu d’aplicació en les
etapes d’Educació Infantil, Educació Primària,
Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
Programes
 Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV): té com a llengua base per a l’ensenyament el valencià. Pot aplicar metodologies i mesures organitzatives d’immersió lingüística en
funció del context sociolingüístic i dels resultats de
les avaluacions.
 Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà (PPEC): programa plurilingüe que té com a llengua base per a l’ensenyament el castellà.
En els dos programes s’impartirà en tots els nivells
almenys una àrea, matèria o mòdul en la llengua
que no és la base del programa, a més de les àrees
o matèries lingüístiques.
Projecte Lingüístic de Centre (PLC)
Document del centre docent que arreplega les mesures organitzatives i curriculars per al desenvolupament dels programes lingüístics que es poden

aplicar en un centre (substitueix el DPP i el Pla de
Normalització Lingüística). Un centre podrà comptar amb un o els dos programes plurilingües en el
projecte lingüístic.
Haurà d’arreplegar les actuacions generals i específiques dissenyades en funció de la realitat lingüística de l’alumnat. Inclourà també els criteris i
procediments previstos per a la seua implantació,
desenvolupament, seguiment i avaluació, així com
els possibles programes experimentals autoritzats
en el centre i una relació nominal del professorat
implicat amb la seua corresponent titulació i competència; així mateix, haurà d’incloure un calendari
d’implantació.
S’establiran les llengües d’ensenyament de les
diferents àrees, matèries o mòduls no lingüístics
del programa o programes plurilingües que es puga
autoritzar al centre.
Serà coordinat per la direcció del centre i l’elaboració correspondrà a la Comissió de Coordinació Pedagògica.
Una vegada oït el Claustre de Professors, es presentarà el projecte al Consell Escolar del centre,
o al Consell Social en el cas dels centres integrats
de Formació Professional, per a l’aprovació de la
proposta, que es remetrà a la Inspecció d’Educació per al seu informe i, posteriorment, a la Direcció
General d’Ordenació de la Conselleria per a la seua
autorització o, si és el cas, proposta de modificació.
Coneixement del medi natural i social
S’ha d’impartir en valencià en els termes municipals de predomini lingüístic valencià, i en castellà
en els termes municipals de predomini lingüístic
castellà, sense perjudici que una part del currículum puga impartir-se en una llengua distinta.
Ús de la llengua vehicular
En les àrees, matèries o mòduls lingüístics o no lin-

güístics impartits en valencià, castellà o en llengua
estrangera, l’alumnat haurà d’utilitzar eixa mateixa
llengua vehicular tant per a la comunicació oral com
escrita.
Transitorietat dels programes bilingües
actuals
Fins a l’aprovació dels projectes lingüístics dels centres educatius, estos contindran els programes plurilingües que corresponguen als programes d’educació bilingüe (PEV, PIL i PIP) que tenen implantats en el moment de l’entrada en vigor d’este decret. En este sentit, el PEV i el PIL s’assimilaran al PPEV i el PIP al PPEC.
Llengua base
La Conselleria d’Educació determinarà la llengua
base del programa o programes d’aplicació en cada
centre públic a la vista dels resultats de les avaluacions dutes a terme en el centre, de criteris de
planificació educativa que garantisquen el compliment de l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana i d’una consulta sobre la preferència del programa que s’haurà de realitzar en
cada centre als pares, les mares o els representants legals de l’alumnat, prèvia campanya informativa per part de La Conselleria d’Educació per
a informar sobre la consecució dels objectius
plurilingües.
Reforç de l’anglés
Per a reforçar l’aprenentatge de l’anglés, els centres podran plantejar un increment horari de l’ensenyament de la llengua anglesa.
Educació Infantil
El programa plurilingüe es caracteritzarà, a més
de per l’ensenyament en valencià i/o castellà, per
l’exposició a la llengua anglesa a partir del primer
curs del segon cicle de l’Educació Infantil.

El decret de plurilingüisme està creant més
danys que beneficis en el sistema educatiu
El 3 d’agost de 2012 el Consell Valencià va aprovar el nou Decret de plurilingüisme, que va començar a aplicar-se en el mateix mes de setembre de 2012 en infantil 3 anys. Els col·legis
no tenien elaborat ni el Projecte Lingüístic del
Centre i es veien obligats a posar en marxa un
decret tan ambiciós amb presses i malament.
Per garantir-ne l’aplicació, ni que fóra forçada,
la Conselleria s’inventava una nova figura docent:
el becari d’anglés o English Helper. Un mileruista itinerant sense cap protecció laboral que ha-

via d’assumir l’aplicació del Decret que permetria
la formació de milers de xiquets i xiquetes plurilingües. Una nova broma/ocurrència de la
nostra Conselleria.
Immediatament, STEPV va denunciar aquesta
forma de contractació a la Inspecció de Treball,
que ha donat la raó al Sindicat i obliga a reconéixer que són treballadors/ores i no becaris.
Un altre dels efectes del Decret ha estat la modificació de les plantilles de Primària, per adaptar-s’hi. S’elimina tota l’especialitat de francés

i s’incrementa la plantilla d’anglés -és la manera
d’entendre el plurilingüisme per a la nostra Conselleria- i s’elimina un mestre generalista en
molts centres. Això provocarà que molts especialistes d’anglés hagen d’assumir la tutoria del
mestre generalista suprimit, amb la qual cosa
no hem avançat res i hem suprimit dos mestres
innecessàriament.
D’altra banda, i com ja vam denunciar des que
vam conéixer l’esborrany, per al Sindicat, aquest
decret no garanteix el compliment dels objec-
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Educació Primària
Els programes plurilingües es caracteritzaran, a
més de per l’ensenyament en valencià i castellà, per
l’ensenyament en anglés de continguts específics
del currículum, almenys, d’una àrea no lingüística, amb la prèvia autorització de l’administració educativa.
ESO, Batxillerat i FP de grau mitjà
Es caracteritzaran, a més de per l’ensenyament en
valencià i castellà, per l’ensenyament de continguts
específics del currículum, com a mínim, d’una matèria o mòdul no lingüístic en anglés, amb la prèvia autorització de l’administració educativa.
Catalogació lingüística
Es catalogaran lingüísticament els llocs de treball
en els centres públics amb la finalitat de garantir
la continuïtat dels programes plurilingües.
Professorat
Reconeixement La Conselleria d’Educació tindrà en
consideració el professorat que imparteix en una
llengua estrangera les àrees, matèries o mòduls
no lingüístics als efectes que es determinen en els
diferents concursos d’àmbit autonòmic en què participe el professorat, així com en les activitats de
formació permanent del professorat.
Capacitació i formació La conselleria facilitarà la
formació contínua del professorat en valencià i en
anglés.

Normativa transitòria d’aplicació
Fins a la implantació dels programes plurilingües
d’acord amb el calendari d’aplicació es mantenen
en vigor els programes lingüístics regulats en la
normativa anterior al decret de plurilingüisme que,
alhora, són derogats: disposicions previstes en el
Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell, sobre
aplicació de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, de
la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, en
l’àmbit de l’ensenyment no universitari de la Comunitat Valenciana; així com les relatives a l’article 88 del Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària, i els programes d’educació bilingüe
previstos en l’article 102 del Reglament Orgànic i
Funcional dels Instituts d’Educació Secundària; Ordre de 30 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’estableixen
els requisits bàsics, criteris i procediments per a
aplicar en els centres educatius un programa
d’educació bilingüe enriquit, i la Resolució de 30 de
juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la
qual s’estableix els requisits bàsics, criteris i procediments per a aplicar en els centres educatius
un programa d’educació plurilingüe que permeta
fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle d’Educació Infantil).

Calendari d’aplicació
CURS 2012-2013 INTRODUCCIÓ: EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS
CURS 2013-2014 EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS
CURS 2014-2015 EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS
CURS 2015-2016 PRIMER CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CURS 2016-2017 SEGON CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CURS 2017-2018 TERCER CICLE EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CURS 2018-2019 1r i 2n ESO CURS
2019-2020 3r i 4t ESO
CURS 2020-2021 1r i 2n BAT

Altra normativa sobre
plurilingüisme

Altres llengües estrangeres vehiculars
La Conselleria d’Educació podrà autoritzar, en els
centres docents que vehiculen en anglés almenys
una àrea, matèria o mòdul no lingüístic, la possibilitat de vehicular addicionalment en una altra llengua estrangera diferent de l’anglés una àrea matèria o mòdul més. Aquesta autorització estarà condicionada a l’existència, en el mateix centre, de recursos humans suficients.

Derogació normativa
Queden derogats:
 Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell, sobre aplicació de la Llei 4/1983, de 23 de novembre,
de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià,
en l’àmbit de l’ensenyament no universitari de la
Comunitat Valenciana;
 Els programes d’educació bilingüe a què fa referència l’article 88 del Reglament Orgànic i Funcional
de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària, aprovat pel Decret 233/1997, de
2 de setembre, del Consell, i els programes d’educació bilingüe previstos en l’article 102 del Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d’Educació Secundària, aprovat pel Decret 234/1997, de
2 de setembre, del Consell;
 Totes les disposicions del mateix o inferior rang
que s’oposen al que disposa el decret.

! Resolució de 30 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableix els requisits bàsics, criteris i procediments per a aplicar en els centres educatius un programa d’educació plurilingüe que permeta fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle d’Educació Infantil.
! Ordre de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableix l’organització, estructura i funcionament d’un programa
experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana
(DOCV 12/06/2009)
! Ordre 19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleria
d’Educació, per la qual es va establir la Xarxa de
Centres Docents Plurilingües a la Comunitat Valenciana, impartir en el seu currículum almenys
una àrea, matèria o mòdul en llengua estrangera, preferentment en anglés.
! Ordre X de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport, per la es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs
de treball docents en centres docents públics i en
els serveis o de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat Valenciana (pendent de publicar)

tius per als quals hauria de servir, que són el coneixement en igualtat de les dues llengües oficials més l’adquisició d’una llengua estrangera. A més, el nou decret margina i arracona el
valencià, que ha intentat obrir-se camí amb moltes dificultats durant gairebé 30 anys de funcionament de les línies en valencià i, des de 1997,
dels programes lingüístics en valencià PEV i PIL.
D’una banda, margina i arracona el valencià perquè:
- Parteix de la falsa premissa de considerar el
valencià i el castellà sociolingüísticament en igualtat de condicions. No hi ha cap mesura de suport al valencià i desapareix el Pla de Normalització Lingüística. El valencià continua sent una
llengua minoritzada que necessita d’un suport
explícit de l’administració que, ara, li és defini-

tivament negat.
- No es parteix de les avaluacions dels programes lingüístics actuals que indiquen clarament que els programes d’ensenyament en valencià són els òptims per a introduir una tercera llengua. El decret respon a un interés purament polític i ideològic del PP d’anorreament del
valencià.
- Elimina el programa d’immersió lingüística,
destinat per a l’alumnat castellanoparlant. El valencià deixarà, per tant, de guanyar nous parlants.
- Converteix el Programa d’Incorporació Progressiva (PIP) en Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà. El PIP permetia incrementar progressivament les matèries en valencià. Això ni serà possible a partir d’ara.

- No es parla explícitament de catalogar lingüísticament tots els llocs de treball en valencià.
Des de l’any 1999 està pendent la catalogació en
secundària. En canvi, ja s’han catalogat en anglés les places dels centres de la xarxa plurilingüe experimental a efectes de la seua provisió no definitiva.
- Introdueix una enquesta a les famílies per a decidir en quina llengua volen que inicien els ensenyaments els seus fills i filles. Això crearà un
conflicte allà on no l’havia sota el fals argument
de la llibertat d’elecció dels pares i mares.
STEPV continua defensant un model de plurilingüisme basat en el valencià com a llengua vehicular, d’acord amb un model ja experimentat
que ha resultat exitós com és el Programa d’Educació Bilingüe Enriquit (PEBE).

Dotació econòmica
Cap. El desplegament d’aquest decret haurà de ser
atés amb els mitjans personals i materials de la
Conselleria d’Educació.

22 / EXTRA INICI DE CURS / SETEMBRE 2013

ENSENYAMENT PLURILINGÜE

COM ACONSEGUIR LA TITULACIÓ DE VALENCIÀ I LA
CAPACITACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES
Normativa
NOVETAT ! Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries (DOCV 18/04/2013)
COM S’OBTÉ
Conselleria d’Educació
- Superació d'una prova convocada d'acord amb els objectius i continguts establits en l'annex II de l'Orde 17/2003. Es convocaran cursos per a la preparació de la prova per al personal docent i el personal tècnic educatiu i personal en borses de treball (no pot suposar més del 50 % de participació).
Universitats valencianes
- Superació del pla de formació lingüística i didàctica ajustat als continguts de competència professional (annex II de l'ordre 17/2013).
- Certificat de capacitació en valencià i en llengua estrangera: formació no inferior a 24 crèdits o 24 crèdits ECTS que ha d'justar-se als continguts de competència professional (annex II de l’ordre 17/2013).
- Diploma de mestre: formació no inferior a 32 crèdits o 32 crèdits ECTS, que ha de circumscriure's a estudis d'educació superior conduents al títol de mestre en qualsevol especialitat, o títol de Grau equivalent, o bé al títol de llicenciat en Filologia en qualsevol de les seues especialitats, o títol de grau equivalent.
CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ
FORMACIÓ LINGÜÍSTICA PRÈVIA:

FACULTA PER A:

- C1 en Valencià (Nivell Mitjà JQCV o certificat universitari equivalent)

– L'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'Educació
- Impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l'Àrea de
Valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària
- Impartir el mòdul de Valencià en el cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes
És requisit mínim per a l'ensenyament en valencià com a llengua vehicular.

DIPLOMA DE MESTRE
FORMACIÓ LINGÜÍSTICA PRÈVIA:

FACULTA PER A:

- C2 en Valencià (Nivell Superior JQCV o certificat universitari equivalent)

– L'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'Educació
- Impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l'Àrea de
Valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària
- Impartir el mòdul de Valencià en el cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes

CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT EN LLENGUA ESTRANGERA
FORMACIÓ LINGÜÍSTICA PRÈVIA:

FACULTA PER A:

- B2 en la llengua estrangera corresponent

- L'ensenyament en la llengua estrangera corresponent, com a llengua vehicular, en les àrees, matèries, àmbits i mòduls no lingüístics que s'impartisquen en les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'Educació
Serà requisit mínim a partir del curs 2016-2017

ATENCIÓ: l’expedició de les titulacions administratives estarà supeditada al fet que s’acredite tant la formació lingüística prèvia exigida en la llengua corresponent, com la superació de les proves, pla de formació lingüistica i didàctica o dels crèdits universitaris requerits.
ACREDITACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES
! Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca
el professorat dels nivells d’ensenyança no universitària per a l’acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics (DOCV 25/06/2012).
Des del curs 2012/13 hi ha la possibilitat d’acreditar els funcionaris de carrera, en pràctiques i interins dels cossos de Mestres, Catedràtics i Professors d’Ensenyament Secundari i de Professors Tècnics de Formació Professional per a l’acreditació de la seua capacitació en anglés, francés, alemany i italià per a
impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics en els idiomes esmentats en els programes d’educació plurilingüe. Han de reunir els requisits establerts en l’annex I de la resolució. S’exceptua el personal de les especialitats d’idiomes moderns i els qui ja tinguen la capacitació en llengua estrangera..
El termini de presentació de la documentació està permanentment obert, a fi de facilitar l’acreditació en el moment en què s’obtinga el requisit habilitant
pel professorat.
El Certificat de Capacitació en Anglés i en altres llengües estrangeres faculta per a impartir en la llengua estrangera corresponent les àrees no lingüístiques de tots els nivells
no universitaris, sempre que estiga en possessió de les titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en els esmentats nivells.
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ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA
Dedicada a promoure la formació sindical interna i a la organització d'activitats formatives de caràcter educatiu i social a l'abast de
l'afiliació i dels treballadors i treballadores que ho necessiten. Disposa a la web d'un apartat on es pot veure tota la informació
més ampliada de l'oferta formativa i per accedir a la matricula de les activitats programades.

Curs 2013/2014 activitats certificades per Conselleria d'Educació
Activitat

Tipus

! Curs ! Jornada ! Taller ! Seminari ! Grup de trenall

Modalitat

Hores

Lloc previst

“Atenció a la diferencia”

!

Línia

30

Aula virtual

“Prevenció de riscos laborals per a docents”

!

Línia

20

Aula virtual

“Ús de les TIC: El bloc a secundària”

!

Mixta

30

València i aula virtual

“Canviar el llibre de text per l'ordinador”

!

Mixta

30

La Pobla Llarga i aula virtual

“L'acció educativa a l'exterior”

!

Mixta

60

València

“Comunicació i intel·ligència emocional com a claus de l'èxit”

!

Presencial

30

València i aula virtual

“Curs de video: edició i aprofitament en l'aula”

!

Mixta

30

València i aula virtual

II Jornades d'educació rural: Qui per una escola perd un poble

!

Presencial

8

Agres

Jornada: “Participació i convivència”

!

Presencial

8

Xàtiva

“Animació a la lectura”

!

Presencial

10

Vall D'Uixó

“La nova llei educativa”

!

Presencial

8

Castelló

Nota: Conselleria tan sols certifica al personal en actiu, interi o en borsa de la Comunitat Valenciana. A partir de novembre de 2013 es modificarà i/o
ampliarà l'oferta. Esteu atents a la web.

Curs 2013/2014 activitats certificades per la Universitat de València
Activitat
“Atenció a la diferencia”

! Curs ! Jornada ! Taller ! Seminari ! Grup de trenall
Tipus

Modalitat

Hores

Edicions

!

L

30

1

“Ús de les TIC: El Bloc a Secundària”

!

M

30

1

“Canviar el llibre de text per l’ordinador”

!

M

30

1

“Curs de vídeo: edició i aprofitament en l'aula”

!

M

30

1

“L’acció educativa a l’exterior”

!

M

60

2

“Comunicació i intel·ligència emocional com a claus de l'èxit”

!

P

30

1

“Prevenció de riscos laboral per a docents”

!

L

30

1

“Grups de treball Freinet”

!

M

30

1

“Seminari Freinet”

!

M

30

1

“Preparació de la fase especifica de llocs de docents en l'exterior”

!

M

60

1

“Aprendre a pensar i a conviure des d'una perspectiva crítica i creativa utilitzant la
metodologia LIPMAN”

!

M

30

1

“Desarrollo de potencialidades en personas con discapacidad intelectual”

!

M

30

1

“Estratègies pedagògiques d'inteligència emocional a l'aula””

!

M

30

1

“Organització i desenvolupament dels TICS als centres educatius: el Power Point””

!

M

30

1

Nota: La UVEG certifica a tot l'alumnat previ pagament de les taxes de tramitació. A partir de gener de 2014 es modificarà i/o ampliarà l'oferta. Esteu atents
a la web.

Fundació Tripartita
Ja som entitat reconeguda per la Fundació Tripartita, per tal motiu podem gestionar la formació de qualsevol entitat privada, així es pot beneficiar en la
seua contribució dels segurs socials de les nomines del seu personal.

INAP-AFEDAP 2013
La matricula d'activitats d'aquesta oferta formativa es va tancar en juny de 2013 i les activitats actualment estan realitzant-se, per a qualsevol persona
interessada teniu que estar atents a l'oferta que solem penjar a la nostra web cap el mes de maig de cada any.
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SISTEMES DE PROTECCIÓ

RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
http://www.seg-social.es
El personal interí docent està inclòs en el sistema
del Règim General de la Seguretat Social. Aquest
règim presenta algunes caràcterístiques que convé conéixer.
! Prestacions per desocupació

• Beneficiaris. Tindran dret a percebre aquestes
prestacions els treballadors i les treballadores que
tinguen cotizats els 365 dies immediatament anteriors a la situació de desocupació.
• Tipus de prestacions.
A) Prestacions per desocupació total, per als que
volen treballar i no poden.
B) Prestacions per desocupació parcial, per als que
han vist reduïda la seua jornada de treball en, almenys, un 33%.
• Quantia de les prestacions.
Es calcularà tenint en compte la base reguladora
dels sis mesos immediatament anteriors a la situació de desocupació, i se n’obtindrà la mitjana.
Les quanties a percebre seran:
A) Durant el 180 primers dies, es pagarà el 70% de
l’import de la base reguladora.
B) A partir dels 181 dies, es pagarà el 50% de l’import de la base reguladora.
! Prestacions per incapacitat temporal

• La base que es tindrà en compte per a calcular
la prestació per incapacitat temporal (IT) serà la
base per contingències comunes.
• En el període que un treballador es troba en situació d’IT percebrà les quanties següents:
A) Del dia 4 al dia 20, es pagarà per part de la Seguretat Social el 60% de la base reguladora; el 40%
restant el pagarà l'empresa.

B) Des del dia 21 es pagarà el 75% de la base reguladora i el 25% restant el pagarà l'empresa.
! Tipus de jubilacions aplicables

Es presenten a continuació els tipus de jubilacions
més habituals, encara que n’hi ha d’altres que no
se solen aplicar als funcionaris interins.
• Jubilació forçosa. Es produeix quan el treballador compleix 65 anys d'edat. La base reguladora
es calcula a partir de les bases per contingències
comunes dels 15 anys immediatament anteriors
al fet causant.
• Jubilació per incapacitat. Es produeix quan el treballador es troba en situació d’IT durant almenys
12 mesos, el quals podran ser prorrogats per sis
mesos més si hi ha alguna possibilitat de recuperació o el diagnòstic és incert. Actualment no es
concedeixen pràcticament prórrogues i al cap al
part de baixa número 33 aproximadament Inspecció
mèdica ja fa passar un tribunal.
Els períodes de baixa pel mateix motiu s'acumularan a l’efecte d'aquest temps màxim, sempre que
entre baixa i baixa no hagen transcorregut més de
sis mesos. Per al càlcul de la base reguladora es
tenen en compte les bases de contingències comunes dels últims huit anys.
D'aquests períodes d’IT, es poden derivar quatre
tipus de jubilacions:
• Jubilació parcial. No se sol aplicar.
• Jubilació per incapacitat total per a la professió
habitual.
El treballador percebrà, si és menor de 55 anys,
el 55% de la base reguladora i, si és major de 55
anys, el 75%.
• Jubilació per incapacitat absoluta per a qualse-

vol professió.
Es percebrà el 100% de la base reguladora. No hi
ha descompte d’IRPF.
• Gran invalidesa. No se sol aplicar. 150% de la base
reguladora. No se sol aplicar, ja que es dona en malalties molt greus i amb molta dependencia de la
persona malalta.
• Jubilació als 60 anys. És produeix quan el treballador té cotitzats a la Seguretat Social un mínim de 15 anys i ha realitzat alguna cotització abans
de l’1 de gener de 1967. La base reguladora, equivalent a la base per contingències comunes dels
últims 15 anys, es redueix en un 8% per cada any
que falte per a complir els 65 anys.
• Jubilació als 61 anys. El mateix que al punt anterior però sense la condició de mutualista.
! Prestacions durant la maternitat

Durant el període de permís maternal es percebrà el 100% de la base per contingències comunes, la qual serà pagada íntegrament per la Seguretat Social. Aquesta prestació no està subjecta a cap tipus de retenció (IRPF, Seguretat Social
o altres).
NOTA IMPORTANT PER AL PERSONAL SUBSTITUT: Cal demanar la baixa quan es té el nomenament per cobrar en funció de la nòmina actual
i no en funció de la prestació d’atur.
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LES FUNCIONÀRIES INTERINES I EL
PERMÍS DE MATERNITAT
Durant aquest curs escolar, un nombre reduït, però
no per això poc important, de professores interines
han patit una situació injusta, ja que han hagut de
triar entre el seu permís per maternitat i un lloc de
treball.
Quan una docent embarassada o en permís de
maternitat obté plaça en les adjudicacions de juliol, no hi ha cap problema, perquè una altra persona la substituirà mentre està de permís i, en acabar-lo, la interina s'incorporarà a la seua vacant adjudicada. De la mateixa manera, si la docent embarassada obté vacant per a tot el curs, podrà gaudir dels seus permisos sense més entrebancs.
La dificultat ve quan el naixement de la criatura té lloc en un moment en el qual a la mare encara no l'han adjudicat un lloc de treball ja que, en
aquestos casos, la Conselleria d'Educació ha obligat a les mares a renunciar al gaudi del seu permís si volien ser contractades. El sindicat va fer totes les gestions possibles davant de l'administració, però no ha hagut cap rectificació i ara queda la
via judicial.
De cara al curs que ve, la qüestió encara està
oberta, ja que el nou acord de personal interí estipula el procediment a seguir en l'adjudicació d'inici de curs, però no en la resta d'adjudicacions.
STEPV exigeix que, siga quina siga l'adjudicació o
el tipus de plaça, el procediment siga el mateix: la
contractació de la mare i, al mateix temps, la concessió del permís per maternitat

Política discriminatòria
Està la Conselleria d'Educació discriminant les dones i coartant el seu dret al treball i a la maternitat?. Tot sembla indicar que així és, doncs pel simple fet d'haver estat mare i estar gaudint del permís per maternitat legalment reconegut, no tenen
dret que se’ls oferisca un lloc de treball, amb els
perjudicis que a nivell econòmic i administratiu es
deriven d'aquesta actuació.
De la manera d'actuar de la conselleria, es desprèn
una postura contrària a dret, en vulnerar amb això
tota la normativa vigent aplicable a aquest cas.
I quina és la norma que es vulnera? Entre d’altres:
Constitució Espanyola (article 35) estableix:
"1. Tots els espanyols tenen el deure de treballar
i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o
ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva família, sense que en cap cas
puga haver discriminació per raó de sexe."
Llei 9 / 2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a
la Igualtat entre Dones i Homes (article 4. Principis rectors de l'acció administrativa), disposa:
“2. Les diferents administracions públiques, han d'adoptar una estratègia dual basada en el principi de
complementarietat de mesures d'acció positiva i les

que responguin a la transversalitat de gènere.”
Mentre que l’article 13, que regula l’accés a l'ocupació en condicions d'igualtat, diu: "En relació
amb el treball, aquesta llei empararà totes les mesures adequades per al compliment de la igualtat
en l'accés a l'ocupació".
Llei Orgànica 3 / 2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en l'article 5. Igualtat de tracte i d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, en la formació i en la promoció professionals,
i en les condicions de treball, estableix el següent:
Així mateix, en l'article 8. Discriminació per embaràs o maternitat, regula el següent: "Constitueix
discriminació directa per raó de sexe tot tracte desfavorable a les dones relacionat amb l'embaràs o
la maternitat".
D'altra banda, en l'article 10. Conseqüències jurídiques de les conductes discriminatòries, preveu
el següent: "Els actes i les clàusules dels negocis
jurídics que constitueixin o causin discriminació per
raó de sexe es consideraran nuls i sense efecte, i
donaran lloc a responsabilitat a través d'un sistema de reparacions oindemnitzacions que siguin reals, efectives i proporcionals al perjudici sofert, així
com, si s'escau, a través d'un sistema eficaç i dissuasiu de sancions que previngui la realització de
conductes discriminatòries ".

Enxarxats
Enxarxats és una iniciativa de
l'STEPV per a compartir recursos
amb els centres. Des d’aquest espai (http://enxarxats.intersindical.org) es pot accedir a múltiples
informacions sobre diferents sectors educatius o a pàgines web
amb materials, recursos i enllaços referents a aspectes d’interés
per al treball a l’escola (un món de
llibres, el 9 d’Octubre, educació
per al consum, celebritats...) o informacions útils (Un nadal diferent, un estiu de profit...).

La Junta de Personal
Docent
És l'òrgan legal de representació
sorgit de les eleccions sindicals en
l'àmbit de cada Direcció Territorial:
València, 73 representants (33
STEPV); Alacant, 63 (26); Castelló,
35 (16). Les organitzacions amb
més del 10% del total de vots emesos integren les meses sectorials
d'Educació, una en l'àmbit de la
Conselleria i, una altra, en el conjunt de l’estat. Al País Valencià,
l’STEPV hi té el 42,69% de representativitat en les juntes; la resta es
reparteix entre CCOO (19,30%),
CSIF (13,45%), ANPE (12,87%) i
UGT (10,53%).

El comité de salut
laboral
Els comités de salut laboral són
òrgans paritaris integrats per representants de l'administració i
dels treballadors que han de vetlar per la seguretat i la salut laboral i als quals pot adreçar-se
qualsevol treballador o treballadora. Les delegades i els delegats
de prevenció tenen atribuïdes
funcions específiques en matèria
de prevenció i són elegits entre els
membres electes de les juntes de
personal i de les seues seccions
sindicals. Exerceixen un treball de
vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
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SALUT LABORAL

LA SALUT LABORAL
UNA PRIORITAT SINDICAL
“Estudi de les condicions de treball i la influència
d’aquestes condicions en l’estat físic, mental i social del treballador i de la treballadora a causa de
la realització d’una tasca específica”. Aquesta definició està inspirada en el concepte de salut laboral
de l’Organització Mundial de la Salut (OMS): la salut és un estat de benestar físic, mental i social, i
no sols l’absència de dany i de malaltia. Des d’aquesta perspectiva, la cultura de la prevenció ha de
substituir la inèrcia dels fets consumats, de tal manera que les mesures per garantir la seguretat i la
prevenció dels riscos laborals ha d’integrar-se en
les fórmules organitzatives i de gestió empresarial
i impregnar totes les estratègies de les empreses
per dur endavant les seues activitats.
Què fa el Sindicat
STEPV-Iv ha promogut diverses campanyes per informar els treballadors i les treballadores docents de qüestions relacionades amb la salut laboral
i per reivindicar una millora substancial de les condicions laborals mitjançant l’aplicació de polítiques
preventives: Pengem les claus plantejava millores
en les condicions de treball en llocs considerats itinerants; Pel reconeixement de les nostres malalties
professionals pretenia, mitjançant una nova catalogació de les malalties i accidents laborals considerats fins ara fortuïts, que s’hi començaren a aplicar mesures preventives des de tots els àmbits de
gestió de l’administració educativa. Des del comité de Seguretat i Salut Laboral, la represenciació del
Sindicat ha encapçalat la denúncia de situacions concretes que produïen un deteriorament greu de les
condicions de treball individuals i col·lectives de professorat a determinats centres educatius públics.
El Sindicat va propiciar la signatura dels acords
de juliol de 2006 al si de la Comissió Sectorial de
Seguretat i Salut Laboral, uns acords que suposaven
un impuls necessari.
En aquestos moments hem presentat denúncia davant la Inspecció de Treball pels successius
incompliments en matèria de Salut Laboral per part
de l’administració. La Conselleria està obligada per
llei a dur endavant els compromisos adquirits en
Mesa de Negociació, i per la normativa d'obligatori compliment, com ara els Plans d'Autoprotecció escolar, la vigilància individualitzada de la salut, el desenvolupament de la figura del coordinador de riscos laborals en cada centre, la regulació
de l'adaptació I el canvi del lloc de traball per motius físics o psicosocials, o el protocol contra l'assetjament en el treball.
Els comités de Seguretat
Els comités de Seguretat i Salut Laboral són òrgans
paritaris integrats per representants de l’administració i dels treballadors, que han de vetlar per
la seguretat i la salut laboral i als quals pot adreçar-se qualsevol treballador o treballadora.

MÉS INFORMACIÓ EN
http://www.intersindical.org/salut_laboral
S'hi pot traslladar qualsevol problemàtica personal o del centre de traball relacionada amb una
situació de risc laboral.
Les delegades i els delegats de prevenció tenen
atribuïdes funcions específiques en matèria de prevenció i són elegits entre els membres electes de
les juntes de personal i de les seues seccions sindicals. Exerceixen un treball de vigilància i control
sobre el compliment de la normativa de prevenció
de riscos laborals.
En aquestos moments es dóna la paradoxa que
tant les presidències del Comité com les secretaries deixen de disposar del crèdit horari que tenien
assignat per fer les tasques pròpies del servei, ja
que la Conselleria, unilateralment, ha pres la decisió de prescindir-ne.
La Comissió sectorial de Seguretat i S. Laboral
El Sindicat va propiciar la signatura dels acords de
juliol de 2006 al si de la comissió sectorial de Seguretat i Salut Laboral. Aquests acords han estat
incomplits per la Conselleria, i han estat objecte d’una denúncia a l’Inspecció de Treball. El Sindicat, a
més d’exigir el seu compliment, vol ampliar els drets
del professorat sobre seguretat i salut laboral.
Els delegats de Prevenció
Els delegats i les delegades de Prevenció de
l’STEPV-Iv col·laboren amb la Conselleria en la millora de l’acció preventiva, promouen i fomenten la
cooperació dels treballadors i les treballadores en
l’execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Els delegats han de ser consultats per

l’administració per a les decisions referides a la consulta dels treballadors i treballadores, amb caràcter
previ a la seua execució. Els delegats exerceixen un
treball de vigilància i control sobre el compliment
de la normativa de prevenció de riscos laborals.
Als delegats i a les delegades se'ls hi pot fer arribar les problemàtiques laborals particulars o del
centre, per estudiar-les i reclamar a continuació l'actuació del Comité de Seguretat I Salut Laboral.
Normativa vigent
• Àmbit estatal: Llei 31/1995 de 8/11/95 (BOE
10/XI/95). Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Reial Decret 39/1997 de 17/I/97 (BOE 31/1/97). Reglament dels Serveis de Prevenció. Decret 123/2001,
del 10 de juliol de la Generalitat Valenciana.
• Desenvolupament normatiu al País Valencià: Reial Decret 780/1998 de 30/4/98 (BOE 1/5/1998, modificat pel RD 39/1997. Llei 39/1999 de 5/11/99 (BOE
6/11/99). Conciliació de la vida familiar i laboral: Reial Decret 5/2000 de 4/8/00 (BOE 8/8/00). Text refós
de les infraccions i sancions. Llei 54/2003 de 12/12/03
(BOE 13/12/03). Reforma del marc normatiu.
Per a saber-ne més
• Autoria compartida: “La salud del profesorado”
(Tema del mes), a Cuadernos de Pedagogía núm.
335, Barcelona, maig 2004.
• Autoria compartida: Riesgos psicosociales en la
enseñanza, Cuadernos STEs-intersindical, Valladolid, 2003.
• Navarro, Javier: Legislació bàsica en Salut Laboral, ed. All-i-Oli. València, 2001.
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JUBILACIONS

TIPUS DE JUBILACIÓ
INFORMA STEPV-Iv

REQUISITS

JUBILACIÓ
VOLUNTÀRIA
(Art. 29, Llei 50/84
L'administració sol
facilitar les instàncies.
Vàlid fins el 31/12/12.
Hi pot haver canvis.

Tindre complits 60
anys i com a mínim 30
anys de serveis.

3 mesos d’antelació a
la data en què desitge
jubilar-se.

El cessament serà el mateix dia que
ha escollit per a jubilar-se.

• Instància sol·licitud en tres exemplars.
• Fotocòpia del DNI, per les dues cares.
• Certificat de naixement. • Full de serveis certificat. • Imprés on es farà constar
les dades corresponents a l’anualitat anterior. • Domicili particular i telèfon.

JUBILACIÓ FORÇOSA
PER INCAPACITAT
PERMANENT
(Art. 39.2 Llei de
Funcionaris Civils de
l’Estat. Art. 28.2.c Llei
de classes passives)

Període carència
(període mínim de
cotització), per a tindre dret a pensió.
Patir incapacitat permanent per a l’exercici de les seues funcions, bé per inutilitat
física, bé per afebliment apreciable de
facultats.

D’ofici o a instàncies
de l’interessat.

Es consideren com a serveis efectivament prestats el període de temps
que li resta per a arribar als 65 anys.
Penalització als afectats amb menys
de 20 anys de serveis si la Incapacitat
Permanent no l’ha inhabilitat per a
tota la professió: amb una reducció
del 5% per cada any que falte per a
complir els 20 anys de serveis, amb
un màxim del 25%. Si posteriorment
es produeix un empitjorament de la
malaltia que l’inhabilite per a tota
professió o ofici es podrà augmentar
la prestació en un 100%.

• Fotocòpia DNI, per les dues cares.
• Fotocòpia NIF.
• Certificat de naixement.
• Full de serveis certificada. Cas de cotitzar a alguna Mutualitat docent en caldran dos, de fulls.
• Imprés de declaració, on es faran
constar les dades corresponents a l’anualitat anterior a la de la jubilació.
• Domicili i particular i telèfon.
Nota: l’administració sol facilitar el plec
complet d’instàncies.

JUBILACIÓ FORÇOSA
PER EDAT REGLAMENTÀRIA
(Art. 33, Llei 30/84)

En complir 65 anys.
Període de carència,
per a tindre dret a
pensió.

D’ofici, l’Administració
li ho comunicarà a l’interessat amb una
antelació de 6 mesos.

Pot demanar d’acabar el curs en què
compleix 65 anys i cessar el 31/VIII. Si
no, ho farà el mateix dia en què els
compleix.

PERSONAL INTERÍ i
funcionari del 2011
Vàlid fins el 31/12/2012.
Hi ha canvis prevists
al 2013.

Tindre complits 67
anys o més de 60 però
amb penalització per
cada any que falte per
a complir 65 anys.
Període de carència
de 15 anys.

Es convenient presentar la sol·licitud amb 3
mesos d’antelació a la
data en què desitge
jubilar-se.

La jornada reduïda al final de vida
laboral afecta les bases de cotització.
Si s’està en situació d’atur és important demanar la prestació, ja que
aquest període computa a efectes de
la jubilació. El cessament serà el
mateix dia que ha escollit per a jubilar-se o als 65 anys.

PENSIONS EXTRAORDINÀRIES
• Quan la incapacitat és originada per accident o
malaltia, en acte de servei o com a conseqüència d’aquest, o per acte terrorista.
• S'ha de sol·licitar un expedient d'indagació de causes
i l'Administració nomenarà un instructor. Una vegada
instruït s’ha de lliurar al Ministeri d’Economia que si
l’aprova multiplica per 2 la pensió inicialment fixada.
• La quantia es calcula igual que en el cas d’IPS però
amb els havers multiplicats per dos.
• Pot ser per viudetat, orfandat o en favor de pares.

TERMINI

OBSERVACIONS

DOCUMENTS

Es pot fer un càlcul aproximat de la
prestació aportant: 1. Informe de vida
laboral actualitzat. 2. Informe de bases
de cotització dels últims quinze anys.
Per a més informació podeu consultar
el web: www.seg-social.es

NOTES: •Al començament de cada any, la Conselleria d’Educació publica la convocatòria per acollir-se a la jubilació voluntària LOE (Disposició transitòria segona). Per aquest motiu, les instàncies d’un any no serveixen per al
següent. •Es consideren anys efectius a l’Estat tots els reconeguts com de cotització a qualsevol règim públic de
Seguretat Social. •En cas d’haver canviat de cos al llarg de la carrera professional, existeix una fórmula que aplica l’administració: P= R(1) C(1) + (R(2)-R(1) C(2) + (R(3) – R(2) C(3) +... P= Quantia de la pensió de jubilació. R(1),
R(2), R(3)...= Havers reguladors corresponents al primer i als successius grups professionals en què s’han prestat serveis. C(1), C(2), C(3)...= Els percentatges de càlcul corresponents als anys complets de servei transcorreguts des de l’accés al primer grup i als successius fins a la jubilació, o fins a la data en què es computen els serveis en cas de jubilació per incapacitat i altres amb bonificacions en temps de serveis •El màxim de les pensions
per al 2008 està fixat en 33.383,14 euros anuals o 23.84,51euros mensuals amb 14 mensualitats.

Sol·licitud: Direcció General
de Personal.

ART.18

ESTUDIS

ART. 21

ART.22

ART. 23

BEQUES D'ESTUDI
O INVESTIGACIÓ !

ASSISTÈNCIA a cursos de !
perfeccionament professional

MALALTIA DE FAMILIARS !

MATRIMONI !!

PERMISOS

VÍCTIMES de la !!
violència de gènere

REDUCCIÓ DE JORNADA !
(personal amb jornada
laboral completa)

ART. 3

ART. 24

ART. 24

REDUCCIÓ DE JORNADA

ART. 20

INTERÉS PARTICULAR !

Direcció Territorial.

Direcció Territorial.
Presentar-la-hi almenys 15
dies abans del començament
de cada trimestre escolar.
Extraordinàriament, es
podran modificar els terminis.

Direcció Territorial.

Direcció Territorial.

Sol·licitud: Direcció
Territorial.

Sol·licitud: DG de Personal i
informe favorable: direcció
de centre.

LLICÈNCIES NO RETRIBUÏDES

Sol·licitud: DG de Personal;
informe: direcció del centre.

ART.17

DOCUMENTACIÓ

ASSISTÈNCIA a conferències,
congressos, seminaris...

LLICÈNCIES RETRIBUÏDES

• En podran gaudir només funcionaris de carrera. • Retribucions bàsiques.
• Al final, cal presentar-ne memòria i certificació. Si no es fa caldrà tornar les
retribucions.

•Contingut relacionat amb l’activitat docent del peticionari. • Depén de les necessitats
del servei. • Percepció íntegra de les retribucions.

OBSERVACIONS

15 dies naturals consecutius.

El temps necessari que els serveis socials o
de salut acrediten.

La reducció consistirà en un terç o mitja
jornada amb les disminucuions de les
retribucions en la part propòrcional.

Màxim 1 any.

Màxim 4 mesos a l'any.

La durada del fet causant.

Mínim 15 dies ininterromputs i fins a 9
mesos cada 3 anys.

Se’n podrà gaudir dins els 30 dies anteriors o posteriors a la celebració del matrimoni

Si la reducció no supera l’hora diària no genera deducció de retribucions. En la
resta, tindrà efectes econòmics proporcionals. Cal l’informe del ministeri fiscal.

Per guarda legal, menors de 12 anys o familiars (cònjuge o parella de fet) que requerisquen especial dedicació. • Cura d’un minusvàlid físic psíquic o sensorial amb una
minusvalidesa igual o superior al 33%. • Per llarga malaltia o crònica que impedisca
realitzar la jornada laboral completa del mateix interessat. • En podrà gaudir qualsevol membre de la parella, però no simultàniament. Les reduccions de jornada són incompatibles entre si. • Afectaran la jornada laboral establida en la normativa totalment, repercutint de manera proporcional sobre els diferents períodes que configuren aquesta. • Repercutirà proporcionalment sobre el permís de lactància.

• Malaltia greu fins a 2n grau per afinitat o consanguinitat amb convivència amb el
sol·licitant. Acreditació de la malaltia per informes mèdics.

• Contingut directament relacionat amb el lloc de treball o la carrera
professsional. •Segons les necessitats del servei.

• Se’n podrà gaudir en funció del que estableixen les respectives convocatòries
i subordinat a les necesitats del servei. També en podran gaudir els funcionaris
i funcionàries que reben beques d’estudi o investigació d’òrgans com el MEC,
administracions educatives competents en la matèria...

• Se sol·licitarà 30 dies abans i s’ha de resoldre com a mínim amb 15 dies
d’antelació a la data d’inici. •La denegació serà motivada.

ART. 19 . Disposicions comunes: • Hauran de compendre períodes continuats i ininterromputs. • Tindran la consideració de serveis
prestats a efectes d’antiguitat. • L’Administració mantindrà el personal en alta en el règim de previsió social que corresponga.

Fins a 12 mesos en matèries relacionades
amb l'activitat. Es pot sol·licitar cada 5 anys
de servei ininterromputs.

Màxim 6 dies per any.

DURADA

DOCV Num. 5690 / 29.01.2008. DECRET 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació. Correcció
DOCV 24/04/08 ! Només el professorat funcionari ! També el professorat interí

PERMISOS I LLICÈNCIES

28 / EXTRA INICI DE CURS / SETEMBRE 2013

ART. 5

ART. 6

MATERNITAT BIOLÒGICA !!

ADOPCIÓ o !!
acolliment de menors

Direcció del centre.

Direcció del centre.

ART. 14

ART. 15

ART. 16

TRASLLAT domicili !!

DEURE INEXCUSABLE !!

FUNCIONS representatives
!!

Justificant.

Direcció del centre.
Cal justificant després.

Direcció del centre

ART. 13

ART. 12

EXÀMENS !!

MORT O MALALTIA GREU
DE FAMILIAR !!
(consaguinitat o afinitat)

Direcció del centre.

ART. 11

MÈDIC EDUCATIU !!
i assistencial

Direcció Territorial.

Direcció Territorial.

ART. 9

PATERNITAT !!

Dir. centre i DT, si es compacta
cal adjuntar a la sol·licitud el
llibre de família.

Direcció Territorial.

Direcció Territorial.

Direcció Territorial.
Imprés + certificat mèdic
i llibre de família.

Direcció del centre.

Direcció del centre.

Direcció Territorial.

INTERRUPCIÓ DE L’EMBARÀS !!

ART. 8

LACTÀNCIA !!

ART. 7

ART. 4

TÈCNIQUES PRENATALS !!

ADOPCIÓ
INTERNACIONAL !!

ART. 2

ART. 3

ASSISTÈNCIA a !!
matrimonis o unions de fet

MATRIMONI !!
o unions de fet

Establida en la normativa vigent.

Pel temps indispensable.

1 dia natural.

El dia o els dies de celebració.

Cònjuge, parella de fet o familiar fins a 1r grau
(consanguinitat) 3 dies (5 a més de 100 km de
la localitat de residència). Familiar fins a 2n
grau (consanguinitat) o 1r grau (afinitat) 2 dies
(4, més de 100 km).

Temps indispensable, preferentment en horari
no lectiu.

6 dies naturals i consecutius a partir del fet
causant, si no s’està de baixa.

15 dies naturals per naixement, adopció...

1 hora diaria fins que el bebé tinga 12 mesos
tant per maternitat biològica, adopció o acolliment

Fins a 2 mesos, amb retribucions bàsiques.

Citacions de tribunals, comissaries, organismes oficials. Consultes electorals. Càrrecs
electes. Obligacions que generen una responsabilitat d’ordre civil, social o administrativa.

Aportar justificant.

Proves selectives d’ingrés en adminisracions publiques. Exàmens i altres proves definitives en centres oficials. Se’n gaudirà encara que siga compatible amb la jornada.

Els dies comptaran a partir del fet que origine el dret. •En cas de malalties greus de
llarga durada, els dies podran utilitzar-se alternats. Es pot concedir de nou cada volta
que s’acredite una nova situació de gravetat. • En cas que l’hospitalització siga inferior als dies a què el personal té dret per malaltia greu, aquest permís es reduirà als
dies d’hospitalització. A excepció de l’existència d’un certificat de gravetat.

Necessitats pròpies d’assistència de menors, majors o discapacitats al seu càrrec.
Consultes , tractaments i exploracions mèdiques. Reunions de coordinació dels centre
educatius i consultes en l'àmbit sociosanitari de fills, filles o menors al seu càrrec...

Prèvia renúncia del pare, del permís, en pot gaudir el cònjuge o parella de fet de la mare.

Indistintament pare o mare, amb prèvia renúncia del pare, en pot gaudir el cònjuge o
la parella de fet de la mare. • Es pot compactar per una ampliació d’un mes del permís maternal que acumule en jornades completes el temps corresponent.

Durant la transcurs del temps de permís es podrà participar en els cursos de formació.
Es pot iniciar 4 setmanes abans de la resolució d’adopció. Durant la durada del permís
es podrà participar en els cursos de formació.

En cas de treballar els dos progenitors i de gaudir simultàniament del permís, la suma
dels dos no excedirà les 16 setmanes o les que corresponguen.
D’aquest permís, se’n podrà gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial,
depenent de les necessitats del servei, amb un informe de la direcció del centre.

El permís es distribuirà a opció de la interessada, sempre que 6 setmanes siguen immediatament posteriors al part. • En cas de defunció o incapacitat de la mare, el pare
podrà fer ús del permís complet o pel temps restant. • La mare podrà cedir al pare
una part d'aquest permís (a excepció de les 6 setmanes immediatament posteriors al
part o que no supose un risc per a la salut de la mare, de forma simultània o successiva (sense superar el temps màxim de 16 setmanes o de les que legalment corresponguen) amb el de la mare. Amb prèvia renúncia del pare, d’aquest permís, en pot gaudir
el cònjuge o parella de fet de la mare. • D’aquest permís, en podrà gaudir en règim de
jornada completa o a temps parcial, depenent de les necessitats del servei amb un informe de la direcció del centre. • Fills prematurs: el permís començarà a comptar a
partir de l’alta hospitalària del nounat excloent-ne les primeres 6 setmanes posteriors
al part. El pare podrà gaudir d’aquest permís en cas de mort de la mare o incapacitat.
• En el supòsit anterior, la mare tindrà dret a absentar-se de la faena durant un màxim
de 2 hores diàries, preferentment en hores complementàries. • Durant la durada del
permís de maternitat biològica es podrà participar en els cursos de formació.

16 setmanes i 2 setmanes més per cada fill,
a partir del segon, en cas de part múltiple.
També s’ampliarà en 2 setmanes en cas que
el xiquet o xiqueta patisca alguna discapacitat.
6 setmanes seran inmediatament posteriors
al part.

16 setmanes ininterrompudes, ampliables per
adopció, acolliment múltiple o discapacitat de l’acollit; 2 setmanes per cada fill/a a partir del segon,
a partir de la decisió administrativa o judicial.

Exàmens prenatals, cursos de tècniques per a la preparació al part, tècniques de
fecundació assistida.

Fins a 2n grau per afinitat o consanguinitat i els fills o filles del cònjuge o parella de fet.

Se’n podrà gaudir dins els 30 dies anteriors o posteriors a la celebració del matrimoni
o la inscripció en els registres oficials d’unions de fet, a excepció de supòsits degudament acreditats. • No se’n podrà gaudir si el matrimoni o la unió de fet se celebra de
nou amb la mateixa persona.

Temps necessari indispensable, acreditant
que no es pot fora de la jornada laboral.

El dia de la celebració. A més de 375 km. 2
dies naturals consecutius.

15 dies naturals consecutius.
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L’EDUCACIÓ EN L’EXTERIOR
L’educació en l’exterior, que té com a objectiu estendre la presència del sistema educatiu espanyol en el món i promocionar i difondre l’idioma
i la cultura, es realitza en coordinació entre els
ministeris d’Educació i el d’Afers Exteriors, juntament amb l’Institut Cervantes. Les actuacions
s’estenen a 32 països.
Modalitats
• Centres de titularitat mixta amb altres països.
• Centres de conveni de col·laboració entre el MEC
i les fundacions culturals.
• Escoles europees, destinades a l’educació
dels fills del personal que treballa en les institucions europees.
• Agrupacions de llengua i cultura espanyoles,
amb programes específics per a fills de residents
en l’estranger, escolaritzats en els sistemes educatius dels països de residència.
• Seccions espanyoles en centres educatius estrangers. Estan sotmeses a l’organització d’aquests últims i als convenis amb les autoritats
educatives en els països respectius.
• Centres de titularitat de l’estat. Imparteixen els
ensenyaments del sistema espanyol.

• Assessores i assessors tècnics, per a l’assistència científica i didàctica.
Legislació bàsica
• Reial Decret 1138/2002 de 31 d’octubre (BOE
de l’1/11/2002) que regula l’acció educativa en l’exterior. Les últimes convocatòries han estat: Orden ECI/3452/2007, de 23 de novembre, BOE del
29 de novembre (docents); Orden ECI/3566/2007,
de 26 de novembre, BOE del 7 de desembre (assessors).
Provisió de les places
• Requisits. Funcionariat de carrera en activitat
amb una antiguitat mínima de tres anys amb coneixement de l’idioma que s’assenyale en la convocatòria.
• Selecció. En la fase general es consideren els
mèrits professionals i la valoració del treball
desenvolupat, cursos de formació, mèrits acadèmics i antiguitat —màxim, 40%—. La fase específica consta de dues parts: una sobre continguts teòrics i una altra amb un supòsit
pràctic relacionat amb l’exercici de les funcions
dels corresponents cossos docents i amb l’acció educativa en l’exterior.
Regulació laboral

• Personal docent. Una vegada assignat un lloc
en l’exterior no s’hi pot renunciar, excepte per
raons excepcionals. L’adscripció és per dos cursos, prorrogables per dos períodes de dos cursos més (màxim de sis). Acabada la permanència en l’exterior, el professorat té dret preferent
a una plaça docent en la localitat o àmbit territorial d’origen. Ha de participar en el concurs de
trasllats del curs anterior al seu retorn. El règim
del personal docent, incloses les retribucions, és
competència del MEC.
• Assessories tècniques. Les persones seleccionades són nomenades per un període d’un
curs en comissió de serveis prorrogable, en règim d’adscripció temporal per un segon període de dos cursos i per un tercer període de dos
anys més (cinc cursos en total). El contingut de
la prova per a accedir a les assessories així com
el seu desenvolupament estan contemplats en
l’Orden ECI/3566/2007, de 26 de novembre. El personal destinat a les Escoles Europees, hi pot romandre un màxim de nou anys.

HI HA ALTERNATIVES: PODEM
ESCOLA DE FORMACIÓ SINDICAL
Dénia 4 al 6 d’octubre

www.intersindical.org/escola
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LA JORNADA I EL CALENDARI ESCOLAR,
A DISCUSSIÓ
La reivindicació històrica de regular la jornada continuada va estar a punt de convertir-se en
realitat el curs passat. Es va negociar un decret i teníem el compromís de negociar una ordre que
finalment no es va realitzar. En comptes d’això, la jornada continuada s’aplica de manera
experimental en nou centres. I ara, avançarem les proves extraordinàries de setembre a juny i
l’inici de curs al 2 de setembre.

per la regulació de la

jornada continuada

La Conselleria d’Educació ha autoritzat l’aplicació de la jornada continuada de manera experimental en nou
centres educatius (tres per província)
del País Valencià per al curs 2013/14.
En principi, l’administració pretenia
vincular la jornada al contracte programa -que no s’aplica en tots els
centres educatius- i, quan s’aprove la
LOMQE, a un futur decret d’autonomia dels centres.
STEPV proposava, en canvi, una
regulació específica sobre jornada i
desvinculada de qualsevol altre programa o àmbit per tal que qualsevol
centre educatiu en què la comunitat
educativa ho consensue ho puga aplicar.
En definitiva, el Sindicat proposava
continuar la negociació encetada en
desembre de 2012 sobre jornada i
calendari escolar. La negociació d’un
nou decret estava tancada, només
quedava pendent la negociació de
l’ordre que l’havia de desenvolupar,
que no es va produir mai. En gener
de 2013 es va destituir el Director
General de Centres, Jorge Cabo, i la

Conselleria va canviar la línia política
sobre aquest tema. Del decret i l’ordre no se’n va tornar a parlar, malgrat les demandes de STEPV, sinó
que es va decidir aplicar la jornada
de forma experimental en pocs centres en lloc de permetre l’aplicació
de manera generalitzada.
Davant d’aquesta situació, STEPV
proposava als centres educatius que
així ho acorden a presentar un projecte de jornada continuada a les
Direccions Territorials corresponents
i a la Conselleria d’Educació per tal
que, de manera experimental mentre
no es modifique la normativa actual,
l’administració autoritzara la implantació de la jornada continuada aquest
curs no només en nou centres educatius, sinó en tots aquells que així
ho sol·liciten.
Avançament del curs escolar
2014/15
Una altra proposta de la Conselleria
ha estat la d’avançar les proves
extraordinàries de setembre al mes
de juny. La nostra administració està

convençuda que d’aquesta manera
s’ampliarà el nombre d’alumnes que
recuperen les matèries suspeses
durant el curs, però no aporten cap
estudi que ho avale i, a diferència de
la jornada continuada, no volen fer
“experiments” en uns quants centres
i proposen avançar les proves de
manera generalitzada el present curs
2013/14 a finals de juny.
El problema vindrà el curs
2014/15, ja que la Conselleria també
proposa avançar l’inici del curs, tant
en infantil i primària com en secundària, al 2 de setembre i finalitzar-lo
el 9 de juny (perquè els que s’han de
presentar a les proves extraordinàries tinguen un mínim de 15 dies per
a preparar-les).
STEPV s’oposa a aquesta mesura
pel caos organitzatiu que generarà
en els centres començar el curs tan
prompte, sense temps per organitzar
i coordinar correctament els equips
docents i atendre adequadament el
professorat que arriba de nou al centre, per concurs, comissió de serveis
o adjudicació.

CALENDARI ESCOLAR 2013-14
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Dies festius: l’Ajuntament, previ acord del CEM, pot proposar-ne tres més.

