Allioli

Sindicat de Treballadores i Treballadors
de l’Ensenyament del País Valencià

QUADERNS DE L’ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ · EXTRA INICI DE CURS · SETEMBRE 2020

LA GUIA DEL PROFESSORAT
I DELS CENTRES

2020-21

NORMATIVA COMUNA· INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA ·
ENSENYAMENTS NO OBLIGATORIS I DE RÈGIM ESPECIAL ·
TUTORIES I ASSIGNACIÓ DE GRUPS · EL CONCURS DE TRASLLATS
· EDUCACIÓ INCLUSIVA · COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA · EDUCACIÓ
EXTERIOR · PLA DE CONTINGÈNCIA · FORMACIÓ · MATERNITAT I
LACTÀNCIA · EXCEDÈNCIES · PERMISOS I LLICÈNCIES · SEXENNIS ·
CALENDARI ESCOLAR 2020/2021

2 / EXTRA INICI DE CURS / SETEMBRE 2020

Com cada nou curs, us presentem La Guia del professorat i dels
centres 2020/2021, que arriba amb tota la informació útil per
encarar el curs.
Estar informat és tindre la capacitat de decidir.
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EDITORIAL

UN CURS BEN DIFERENT
La situació provocada per la COVID-19 ha alterat radicalment l’organització i la manera de treballar
el curs 2020/21. Canvis organitzatius que no agraden ningú, nou sobresforç del professorat i dels
centres per adaptar-se a la nova situació i moltes incerteses sobre l’evolució de la pandèmia fins que
trobem una vacuna o un tractament que n’amortisca els símptomes. El curs 2020/21 serà, per tant,
ben diferent als cursos que hem conegut fins ara.
No podem començar aquesta editorial
sense reconéixer l’esforç del professorat
en els moments durs del confinament. El
vostre esforç i compromís amb l’escola,
amb l’alumnat i amb les famílies ha permés dur endavant amb èxit una situació
precària, inèdita i molt complicada, que
s’ha superat amb molt d’esforç, hores
manllevades a la família i dedicació. Per
això, el nostre més sincer i sentit reconeixement a la vostra professionalitat i dedicació per l’educació.
La nova organització del curs en totes les
etapes educatives requerirà d’un nou esforç d’adaptació de la comunitat educativa,
però especialment del professorat: grups
bombolla, àmbits en primer d’ESO, alternança de classes en la resta de nivells i
etapes, reajustament dels currículums,
vigilància de les normes de seguretat i un
llarg etcètera.
Des de STEPV, hem estat treballant dos
eixos que considerem bàsics per posar en
marxa aquest curs tan complicat: la seguretat de la comunitat educativa i la millora
de les condicions laborals del professorat.
La nova organització del curs escolar i la
negociació dels increments necessaris de
professorat es van traslladar als equips
directius, ja que tot depenia dels metres
quadrats de què dispose cada un dels centres educartius del País Valencià. Aquesta
situació no ha fet que STEPV es desentenga
de les necessitats de cada centre, sinó tot
el contrari. Hem estat demanant als centres aquestes necessitats, especialment

de plantilla, per posar en marxa un curs
tan complicat com aquest. Hem defensat
davant la Conselleria aquestes necessitats
i hem plantejat una bateria de propostes
perquè el curs 2020/21 es desenvolupe
amb la major normalitat i seguretat possible. Hem treballat amb diferents associacions de professorat per fer arribar a
l’administració les seues propostes (professorat de música, d’audició i llenguatge,
de pedagogia terapèutica, d’infantil, etc.).
En els comitès de seguretat i salut laboral
hem proposat moltes mesures perquè els
plans de contingència foren garantistes de
la salut del professorat i del nostre alumnat i famílies.
Som perfectament conscients que el marc
organitzatiu proposat per la Conselleria
d’Educació ha generat moltes crítiques,
també per part del Sindicat, però no hi havia massa alternatives viables, tenint en
compte que hi ha un virus circulant. Les
que hem entés que es podien implementar, atenent a la situació generada per la
pandèmia, les hem defensat en les meses
de negociació. A més, cal recordar que no
només negociem amb Educació, sinó que
aquesta se sotmet alhora a les indicacions
de Sanitat (Ministeri i Conselleria) i del Ministeri d’Educació, i, per tant, la negociació
es complica encara més.
D’altra banda, el Sindicat no ha pogut desplegar en tota la seua extensió, des de la
declaració de l’estat d’alarma, el model
assembleari que ens caracteritza, precisament per la situació en què ens hem tro-

bat. Hem hagut de prendre decisions ràpides, convocant exclusivament i de manera
telemàtica els òrgans interns de decisió
del sindicat. Així i tot, hem intentat canalitzar les inquietuds del professorat, ja que
com a sindicat majoritari és la nostra tasca
i assumim una enorme responsabilitat.
La “nova normalitat”, que serà de tot excepte normal, ve marcada per l’evolució
d’un virus que encara no tenim controlat.
Fins que no trobem una vacuna eficaç o un
tractament que pal·lie els símptomes hem
de fer front a una realitat difícil de gestionar i incòmoda per a tot el món. I d’això l’educació no se’n salva. No pretenem
justificar les mesures que ha implementat
la Conselleria d’Educació per als centres
educatius, sinó reflexionar sobre una situació que té difícils solucions.
Hem d’aprofitar aquesta situació per posar
en valor l’educació i situar-la socialment
en el lloc que es mereix. Per això, ens agafem a les paraules del Conseller d’Educació, Vicent Marzà, i del President de la
Generalitat, Ximo Puig, que van remarcar
en una de les reunions del Fòrum Educatiu, que “l’educació ha d’eixir reforçada
d’aquesta crisi generada per la COVID-19”.
Per això, el curs 2020/21 ha de servir per a
assentar les bases d’aquesta nova educació, que passa per revisar i millorar molts
aspectes: currículums, ràtios d’alumnat
per aula, aprofundiment en l’educació inclusiva, inversió, formació del professorat,
i com no, millora de les condicions laborals del professorat.
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NORMATIVA COMUNA

També pots consultar tota aquesta normativa en: http://stepv.intersindical.org/legislacio/legislacio_educativa

NORMATIVA COMUNA A TOTS ELS ENSENYAMENTS
NORMATIVA GENERAL
n Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre,
per a la millora de la qualitat educativa (BOE
10/12/2013), que modifica la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
n Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic. (BOE 31/10/2015).
n Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (DOCV 14/07/2010).
NORMATIVA DE REVERSIÓ DE RETALLADES
n 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),
modificat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30
d’octubre (BOE 31/10/2015).
n Llei 4/2019, de 7 de març, de millora de les
condicions per a l’exercici de la docència i l’ensenyament en l’àmbit de l’educació no universitària.
(BOE 8/03/2019).
n 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),
modificat per la Llei 4/2019, de 7 de març (BOE
8/03/2019).
n Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre,
pel qual s’aproven mesures urgents en matèria
de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE
27/12/2018)
n Acord entre la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d’Educació, STEPVIv, FE-CCOO-PV, CSI-F i FeSP-UGT, per a l’organització i el desenvolupament del curs 2020/21 i
per a l’organització de la part lectiva de la jornada
setmanal en el curs 2021/22.
PROFESSORAT INTERÍ
n Resolució de 26 de novembre de 2010, del
director general de Personal de la Conselleria
d’Educació, per la qual s’acorda la publicació de
l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació i
les organitzacions sindicals pel que s’establix el
sistema de provisió de llocs de treball en regim
d’interinitat.
n Addenda de 2015 (DOGV 31/12/2015), modificada per la Resolució.....
n Resolució de 23 de gener 2018, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, per la qual
es regulen els procediments d’adjudicació contínua
de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d’interinitat (DOGV 26/01/2018),
modificada per la Resolució...
SEXENNIS
n Decret 164/2017, de 27 d’octubre, del Consell,
pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del funcionariat docent i la realització de les activitats per a

la millora de la qualitat de l’ensenyament (DOGV
06/11/2018).
n Ordre 54/2014, d’1 de juliol, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula
l’acreditació i valoració de les activitats de formació permanent i altres activitats per a la millora de
la qualitat de l’ensenyança que realitzen els funcionaris docents que impartixen ensenyances no
universitàries de la CV (DOCV 03/07/2014).
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
n Ordre 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, que establix el model de formació permanent el model de formació permanent
del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives (DOCV 31/10/2012).
REGISTRE TITULACIONS
n Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, per la qual
es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no
universitari de la CV (DOCV 14/05/2014).
PLURILINGÜISME
n Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat,
per la qual es regula i promou el plurilingüisme
en el sistema educatiu valencià (DOGV 22/02/18).
CATALOGACIÓ LINGÜÍSTICA LLOCS TREBALL
n Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de
determinats llocs de treball docents en centres
docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat (DOCV 08/11/2013).
n Ordre 35/2018, de 22 d’agost, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball
docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres
ensenyances (DOGV 24/08/2018).
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
n Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a
l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià. (DOGV 10/02/20), modificat
per Correcció d’errades publicada en el DOGV del
9/04/20.
ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA LINGÜÏSTICA
n Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la JQCV,
el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats (DOGV 06/03/2017).

n Ordre 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual
es modifica l’annex únic denominat certificats i
diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de
maig, pel qual s’establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres
a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió
d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOGV 13/11/2013).
DESPLAÇAMENTS I SUPRESSIONS
n 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
n 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
n 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
n 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
per Decret 64/2011, de 27 de maig, en DOCV
30/05/2011).
INSPECCIÓ EDUCATIVA
n Decret 80/2017, de 23 de juny, del Consell, pel
qual es regula l’actuació, el funcionament i l’organització de la inspecció d’educació de la Comunitat Valenciana (DOGV 05/07/2017).
n Ordre 17/2019, de 16 d’abril, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual es desenvolupa l’actuació, el funcionament i
l’organització de la inspecció d’educació de la Comunitat Valenciana (DOGV 24/04/2019).
CONSOLIDACIÓ COMPLEMENT DIRECCIONS
n 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).
n Resolució de 12 de setembre de 2005, del
director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, mitjançant la qual es convoca procediment per a la
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consolidació parcial del complement específic
dels directors de centres docents públics (DOGV
07/10/2005).
PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES
n 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).
ADMISSIÓ ALUMNAT
n Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel
qual es regula l’admissió en els centres docents
públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
(DOGV 18/04/2016) modificat pel Decret 35/2020,
de 13 de març (30/03/2020).
n Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per
la qual es regula el procediment d’admissió de
l’alumnat en els centres docents sostinguts amb
fons públics que imparteixen ensenyaments
d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DOGV
21/04/2016).
RECLAMACIONS QUALIFICACIONS
n Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, 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 I TRANSPORT ESCOLAR
n Decret 122/2001, de 10 de juliol, del Govern
Valencià, pel qual es regula el preu públic pel
servici de menjador prestat pels centres d’ensenyança infantil de la Generalitat Valenciana (DOGV
12/07/2001).
n Ordre 53/2012, de 8 d’agost, de la Conselleria
d’Educació, 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 (DOGV
13/08/2012) modificada pel ORDRE 43/2016, de 3
d’agost (DOGV 05/08/2016).
n Ordre 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual s’aproven les bases reguladores per
a la concessió d’ajudes de menjador escolar en
els centres educatius no universitaris (DOGV
15/05/2018).
n Resolució de 29 de juny de 2020, del conseller
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar als
centres educatius no universitaris públics i privats
concertats per al curs escolar 2020-2021 (DOGV
03/07/2020).
n Decret 77/1984, de 30 de juliol, del Consell
de la Generalitat Valenciana, sobre regulació del
transport escolar (DOGV 23/08/1984).

n Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de
menors (BOE 02/05/2001).
n RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, del director
general de Centres Docents, per la qual s’estableixen les condicions per a ser alumnat usuari
del servei de transport escolar col·lectiu per al
curs 2020-2021 (DOGV 03/07/2020).
n RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual
es convoquen ajudes individuals per al servei de
transport escolar per al curs 2020-2021 (DOGV
03/07/2020).
CALENDARI ESCOLAR
n Resolució de 29 de maig de 2020, de la Direcció
General de Centres, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2020-2021 (DOGV
03/06/2020).
CONVIVÈNCIA ESCOLAR
n 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).
n Ordre 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels
plans de convivència en els centres educatius de
la Comunitat Valenciana i s’establixen els protocols d’actuació i intervenció davant de supòsits de
violència escolar (DOCV 01/08/2014).
ATENCIÓ SANITÀRIA
n Resolució de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat
amb problemes de salut crònica en horari escolar,
l’atenció a la urgència, així com l’administració de
medicaments i l’existència de farmacioles en els
centres escolars (DOGV 18/06/2018).
PLANS D’AUTOPROTECCIÓ
n Ordre 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria
d’Educació, Formació i Ocupació, sobre plans
d’autoprotecció o mesures d’emergència dels
centres educatius no universitaris de la Comunitat
Valenciana (DOCV 26/06/2012).
XARXA LLIBRES
n Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material
curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material
curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen
les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i cen-

tres docents de titularitat de corporacions locals
(DOCV 15/06/2016).
n Resolució d’11 de juny de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual
s’estableix el procediment per a assignar una
dotació econòmica als centres de titularitat
de la Generalitat per a destinar a la reposició
i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2020-2021 (DOGV
15/06/2020).
PLA DE FOMENT DE LA LECTURA
n Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria
d’Educació, per la qual es regulen els plans per al
foment de la lectura en els centres docents de la
Comunitat Valenciana (DOCV 26/06/2011).
PROTOCOLS
n ACOLLIDA D’ALUMNAT: Resolució de 5 de juny
de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions i orientacions per a actuar en l’acollida
d’alumnat nouvingut, especialment el desplaçat,
als centres educatius de la Comunitat Valenciana
(DOGV 11/06/2018).
n IDENTITAT DE GÈNERE: Instrucció del 15 de
desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s’estableix el protocol
d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat (DOGV 27/12/2016).
PLA D’IGUALTAT
n Resolució de 23 de gener de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la
qual s’ordena la publicació del I Pla d’igualtat de
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport (DOGV 31/01/2019).
CLASSIFICACIÓ CENTRES (RETRIBUCIONS)
n Resolució del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics
docents dependents de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport per al curs 20192020 (Pendent de publicar al DOGV).
PROTECCIÓ DE DADES
n Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions
per al compliment de la normativa de protecció de
dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat (DOGV 3/12/18).
SUPÒSITS NO CONVIVÈNCIA PROGENITORS/ES
n Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per
la qual es dicten instruccions per a aplicar-les
als centres docents sostinguts amb fons públics
d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat
Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació,
divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles
de fet o situacions anàlogues (DOGV 20/02/19).
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EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Instruccions d’inici de curs 2020/2021
n Resolució de 17 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per
a l’organització i el funcionament dels centres
que imparteixen Educació Infantil de segon cicle
i Educació Primària durant el curs 2020-2021
(DOGV 22/07/2020).

Arranjament escolar infantil i primària
n Resolució de x de xxx de 2020, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es publica el catàleg d’unitats, 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
(pendent de publicació al DOGV).

Organització centres
CEIP: n Decret 253/2019, de 29 de novembre,
del Consell, de regulació de l’organització i el
funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o
d’Educació Primària (DOGV 02/12/2019).
CRA: n 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).
JORNADA ESCOLAR:
n Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual es regulen les condicions i el procediment
de sol·licitud i d’autorització d’un pla específic
d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle
d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana (DOGV
15/06/2016) modificada per l’Ordre 2/2018, de 16
de gener (DOGV 17/01/2018).
n Resolució de 8 d’octubre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es

dicten instruccions per al curs 2019-20, sobre
el procediment previst en l’Ordre 25/2016, de
13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen
les condicions i el procediment de sol·licitud i
d’autorització d’un Pla específic d’organització
de la jornada escolar en els centres sostinguts
amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de
la Comunitat Valenciana, modificada per l’Ordre
2/2018, de 16 de gener, i s’estableix el calendari
(DOGV 18/10/2018).

Plantilles
n Ordre 12/2013, de 14 de març, de la Conselle
ria 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
n 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).

Educació inclusiva
n Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell,
pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i
d’inclusió en el sistema educatiu valencià (DOGV
07/08/2018)
n Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per
la qual es regula l’organització de la resposta
educativa per a la inclusió de l’alumnat en els
centres docents sostinguts amb fons públics del
sistema educatiu valencià (DOGV 03/05/2019).

REIVINDICACIONS PENDENTS
INFANTIL
 Reducció generalitzada de les ràtios i,
mentrestant, augment de les localitats a
23 de ràtio.
 Modificació del ROF per a implementar
mesures de gestió democràtica dels centres.
 Reconeixement de l’educació infantil com
etapa amb identitat pròpia i única. Cal un
currículum unificat per a tota l’etapa.
 Transferència a Educació de tot el personal que treballa en aquests centres.
 Ampliació de la xarxa pública de centres.
 Reconeixement ple del caràcter educatiu
del treball de les educadores i educadors
i, consegüentment, adequació de la classificació d’aquests llocs de treball.
 Derogació de l’actual ordre de plantilles.
 Ampliació de les plantilles dels centres
i que els mestres especialistes puguen
donar suport en la tasca docent (educació
física, música, anglés…).
 Dotació de professorat i recursos per a la
inclusió educativa.
 Augment de la dotació de professionals
que hi intervenen en els SPEs i atenen als
CEIP i CEE.
 Dotació de mestres amb l’especialitat
d’anglés per garantir l’ensenyament des
del segon cicle d’Infantil a tots els centres.
 Recuperació de la dotació inicial del personal educador per cada grup en les aules
2-3 anys.
 Negociació d’una nova normativa de jornada que elimine els entrebancs a la jornada
contínua.

REDUCCIONS DE JORNADA (INFANTIL I PRIMÀRIA)
Jornada
Completa (100%)

Hores lectives

Hores complementàries

Total hores / setmana

25 h

5h

30 hores

2/3

16 h 40 min

3 h 20 min

20 hores

1/2

12 h 30 min

2 h 30 min

15 hores

1/3

8 h 20 min

1 h 40 min

10 hores
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EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (II)
EDUCACIÓ INFANTIL
Ensenyaments mínims

Currículum segon cicle

n 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).

n 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).

Organització i funcionament
n Ordre 21/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual es regula l’organització i el funcionament de
les escoles infantils de primer cicle de titularitat
pública (DOGV 7/05/2019).

Continguts primer cicle
n Decret 37/2008 de 28 de març del Consell, pel
que s’establixen els continguts educatius del primer cicle de l’Ed. Infantil (DOCV 03/04/2008).

Avaluació
n 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: n 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’Educa-

ció Infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV
14/01/09).
n Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselle- ria
d’Educació, per la qual s’establix el procediment
d’autorització provisional previst en la dis- posició
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: n 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).

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Instruccions d’inici de curs 2020/2021
n Resolució de 17 de juliol de 2020, del secretari
autonòmic d’Educació i Formació Professional, per
la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen
Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2020-2021 (DOGV 22/07/2020).

Ensenyaments mínims
n Reial Decret 1513/2006 de 7 de desembre,
pel que s’establixen les ensenyances mínimes
de l’Educació primària (BOE 08/12/2006).

Currículum bàsic
n Reial Decret 126/2014, de 28 de febrer, pel
que s’establix el currículum bàsic de l’Educació
Primària (BOE 01/03/2014).

Currículum valencià
n Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel
qual establix el currículum i desplega l’ordenació
general de l’Educació Primària a la C.V. (DOGV
07/07/2014 modificat per Decret 136/2015, de 4
de setembre en DOGV 09/09/2015, i pel Decret
88/2017, de 7 de juliol en DOGV 14/07/2017).

Avaluació
n Resolució de 3 de maig de 2018, del director
general de Política Educativa, per la qual es

modifiquen els annexos I, II, III i IV de l’Ordre
89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen els documents oficials d’avaluació i es
concreten aspectes de l’ordenació general de
l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana
(DOGV 18/05/2018), correcció d’errades (DOGV
28/05/2018).
n Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la que
s’establixen els documents oficials d’avaluació i
es concreten aspectes de l’ordenació general de
l’Educació Primària en la Comunitat Valenciana
(DOCV 19/12/2007).

Requisits mínims centres
n 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
n 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).

REIVINDICACIONS PENDENTS
PRIMÀRIA
 Reducció de les ràtios.
 Derogació del currículum LOMQE.
 Modificació del ROF per a implementar
mesures de gestió democràtica dels centres.
 Derogació de l’actual ordre de plantilles
i ampliació de les plantilles per poder
atendre totes les necessitats del nostre
alumnat i recuperant la figura del tutor/a especialista d’EP per grup.
 Dotació de professorat i recursos per a
fer l’acompanyament adequat en la inclusió educativa.
 Augment de la dotació de professionals
que hi intervenen en els SPES i atenen
als centres d’Educació Infantil i Primària
i CEE.
 Dotació de suficient professorat en llengua estrangera per garantir l’ensenyament plurilingüe.
 Negociació d’una nova normativa de jornada que elimine els entrebancs a la jornada
contínua.

Millorem
les plantilles
Negociació ja!
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ESO I BATXILLERAT
Instruccions d’inici de curs 2020/2021
n Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per
a l'organització i el funcionament dels centres
que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021 (DOGV
30/07/2020).

Àmbits

del segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària (BOE
12/03/2010).

Currículum bàsic
n Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre,
pel que s’establix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat
(BOE 03/01/2015).

n 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’ESO (DOCV 27/06/2013).
n Resolució de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius
generals per a l’organit- zació curricular del
primer curs d’Educació Secundària Obligatòria
per al curs 2020-2021 (DOGV 03/06/2020).

Currículum valencià

Organització centres

Avaluació

n Decret 252/2019 pel qual s’aprova el ROF dels
Instituts d’Educació Secundària Obligatòria.
(DOGV 09/12/2019).

n Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es regula l’avaluació en Educació
Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els
ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana (DOGV
10/10/2017).
n Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual
es regulen les condicions per a l’obtenció dels
títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l’ampliació
del calendari d’implantació de la Llei Orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa (BOE 03/06/2017).
n Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, per el
qual es regulen les avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat (BOE
30/07/2016).

n Batxillerat: 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).
Seccions secundària: n Ordre de 31 de juliol
de 1998, per la qual es regulen les seccions
dels instituts d’educació secundària (DOGV
20/08/1998).

Requisits mínims centres
n Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel
qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen els ensenyaments

n Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell,
pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual
estableix el currículum i desplega l’ordenació
general de l’educació secundària obligatòria i
del batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOGV
30/04/2018).

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

REIVINDICACIONS PENDENTS
Secundària
 Recuperació i millora de l’Acord de Plantilles, amb tots els desdoblaments, reforços, hores d’optativitat i increments
horaris que contemplava.
 Modificació del ROF per a implementar
mesures de gestió democràtica dels centres.
 Reducció de ràtios.
 Disminució del nombre total de grups i
d’alumnat que ha d’atendre cada docent.
 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
Batxillerat
 No a la concertació.
 Oferta en tots els centres de les modalitats de batxillerat sense condicionar-ho
al nombre d’alumnat.
 Eliminació de l’optativa de religió.

Proves extraordinàries
n Decret 183/2013, de 5 desembre, del Consell, pel que es procedix a l’adequació normativa en l’àmbit educatiu pel que fa a la realització de proves extraordinàries d’avaluació
i sessions d’avaluació extraordinàries (DOGV
09/12/2013)

Especialitats
n 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).

REDUCCIONS DE JORNADA (SECUNDÀRIA)

Jornada

Hores
lectives

Hores complementàries (guàrdies,
tutoria, departament,
biblioteca...)

Total hores al centre

Complementàries
de còmput mensual (claustres,
avaluacions...)

Lliure disposició
(preparació classes
i perfeccionament)

Total hores/
setmana

Completa
(100%)

19h

6h

25h

5h

7h 30 min

37h 30 min

2/3

12h 40 min

4h

16h 40 min

3h 20 min

5h

25h

1/2

9h 30min

3h

12h 30 min

2h 30 min

3h45 min

18h 45 min

1/3

6h 20 min

2h

8h 20 min

1h 40 min

2h 30 min

12h 30 min
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Plantilles
ESO, batxillerat i FP: n Ordre 69/2015, de 25
de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport, 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’edu cació.
(DOCV 30/06/2015).

Compromís Família-Tutor
n Decret 30/2014, de 14 de febrer, del Consell,
pel qual es regula la declaració de Compromís

Família-Tutor entre les famílies o representants
legals de l’alumnat i els centres educatius de la
Comunitat Valenciana (DOCV 19/02/2014).

Pràcticum
n 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).

Acreditació de la formació didàctica i
pedagògica
n Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual
es concreta l’acreditació de la formació pedagògica i didàctica (DOGV 4/01/2019).

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
Instruccions d’inici de curs 2020/2021
n Resolució de 27 de juliol de 2020, del secretari
autonòmic d’Educació i Formació Professional,
per la qual es dicten instruccions en matèria
d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als centres de formació de persones
adultes sostinguts amb fons públics per al curs
acadèmic 2020-2021(DOGV 29/07/2020).

Legislació bàsica
n Llei 1/95, de 20 de gener, de la GV, de Formació de Persones Adultes (DOCV 31/01/1995).
n Decret 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià, pel que es crea 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
n 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 GV, de FPA, 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 (DOGV 18/02/2000).
n Ordre de 14 de juny de 2000 que regula la
implantació dels programes formatius diri-

gits a la formació de persones adultes, i que
dicta instruccions per a l’organització i funcionament dels centres públics d’FPA (DOGV
28/06/2000).

Centres
n Decret 207/2003 de 10 d’octubre de Consell de
la Generalitat, pel que s’establixen els requisits
mínims dels centres docents de FPA que impartisquen ensenyances bàsiques (DOGV 14/10/2003).
n Decret 14/2004, de 6 de febrer del Consell, pel
qual es creen Centres Públics d’FPA en Institucions Penitenciàries (DOGV 10/02/2004).
n 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
en establiments penitenciaris (DOGV 25/05/2004).
n Ordre de 13 de juliol del 2005 de la Conselle
ria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es
modifica la composició per unitats dels centres
públics d’FPA de la Generalitat Valenciana (DOGV
12/09/2005).
n ORDRE 2/2019, de 2 de juliol, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen
les zones territorials d’actuació dels centres públics específics de formació de persones adultes
i s’estableix la composició per unitats dels centres de titularitat de la Generalitat i de les seues
extensions (DOGV 5/07/2019).

Plantilles
n Ordre de 13 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual
es relacionen els llocs de treball docents existents en els centres públics de FPA de titularitat
de la Generalitat Valenciana (DOGV 30/09/2005).

Avaluació
n Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
es regula l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes (DOGV 10/10/2017).

REIVINDICACIONS PENDENTS
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 professorat
del cos de mestres.
 Oferta de totes les vacants en el concurs
de trasllats.
 Dotació de personal administratiu en tots
els centres.
 Negociació d’un ROF propi.
 Desplegament de l’actual llei del 95.

UN PAS
.
.
.
T
N
A
V
ENDA
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FORMACIÓ PROFESSIONAL
Normativa bàsica
n Llei orgànica 5/2002, de les qualificacions i
de la formació professional (BOE 20/06/2002),
modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març,
d’Economia Sostenible, i per la Llei Orgànica
4/2011, de 11 de març, complementària de la
Llei d’Economia Sostenible (BOE 05/03/2011).
n Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, que
estableix l’ordenació general de la FP (BOE
30/07/2011).
n Reial Decret 777/1998, de 30/04, pel qual
es desenvolupen aspectes de l’ordenació d’FP
(BOE 08/05/1998). Derogat, excepte annexos.
n Reial Decret 1128/2003, de 5 de setembre,
pel que es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. (BOE 17/09/2003)
Modificat pel Reial Decret 1416/2005, de 25 de
novembre (BOE 03/12/2005).

Instruccions inici de curs 2020/21
n Resolució del 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, 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 2020-2021 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau
mitjà i de grau superior (DOGV 30/07/2020).
n Resolució de 31 de juliol de 2020,del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a
l’organització i el funcionament dels programes
formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de
la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021
(DOGV 04/08/2020).

Ordenació i avaluació
n Ordre 78/2010, de 27 d’agost, per la qual es
regulen determinats aspectes de l’ordenació i
organització acadèmica dels cicles formatius
d’FP (DOCV 03/10/2010).
n 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 06/09/2010).
n Ordre 86/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual
es regulen determinats aspectes de l’ordenació
de l’FP (DOCV 24/09/2013). Modifica els anteriors.
n Ordre 46/2012 de 12 de juliol de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la
qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional del sistema
educatiu (DOCV 25/07/2012. Modifica l’anterior).
n Decret 135/2014, de 8 d’agost, del Consell,
pel qual es regulen els cicles formatius d’FP
Bàsica (DOCV 11/08/2014).
n Ordre 73/2014, de 26 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual
es regulen els programes formatius de qualificació bàsica (DOGV 29/08/2014, correcció d’errades DOGV 15/04/2014).
n Resolució de 15 de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’implanten determinats

També pots consultar tota aquesta normativa en:
http://stepv.intersindical.org/legislacio/legislacio_educativa

cursos d’especialització de Formació Professional amb caràcter experimental en el curs
acadèmic 2020/2021, i es determinen el procediment d’admissió i aspectes de l’organització
en l’àmbit territorial (DOGV 17/07/2020).
CIPFP
n Decret 115/2008, d’1 d’agost, del Consell, pel
qual es regulen els CIPFP (DOCV 05/08/2008).
n Resolució de 9 de novembre de 2009, del
conseller d’Educació, per la qual es deleguen
determinades atribucions en els directors dels
centres integrats públics de Formació Professional (DOCV 20/11/2009).
n Resolució de 28 de gener de 2016, conjunta
de la Direcció General d’Ocupació i Formació,
de la Direcció General de Formació Professional
i Ensenyaments de Règim Especial, i la Direcció
General de Centres i Personal Docent, sobre
la designació i/o elecció dels vocals del ple del
consell social dels centres integrats públics de
Formació Professional (DOCV 11/02/2016).
n Ordre 1/2010 de 14 d’abril, de les conselleries d’Economia, Hisenda i Ocupació i d’Educació,
per la qual es regulen els consells socials dels
centres integrats públics i privats concertats de
Formació Professional (DOGV 26/04/2010).

Formació en centres de treball (FCT)
n Ordre 77/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el mòdul
professional de FCT dels cicles formatius d’FP,
de les ensenyances d’Arts Plàstiques i Disseny
i dels Programes de Qualificació Professional
(DOCV 03/09/2010).
n Resolució d’1 de setembre de 2010, de la DG
d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la
F.P. de la Conselleria d’Educació, per la qual es
publiquen els documents i models de gestió del
mòdul professional de FCT (DOCV 8/09/2010,
correcció d’errades en DOCV 10/09/2010).

FP Dual
n Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre
pel qual es desenvolupa el contracte per a la
formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la FP Dual (BOE 09/11/2012).
n Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell,
pel qual es regula la FP Dual del sistema educatiu (DOCV 18/06/2013). Modificació pendent.
n Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d’Educació per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la FP Dual
(DOCV 17/01/2014). Nova ordre pendent.

FP Semipresencial
n Ordre de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització de les ensenyances dels Cicles
Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres
públics (DOCV 31/07/2008). Pendent de publicació una nova ordre.
n Resolució de 22 de maig de 2018, de la
Direcció General de Formació Professional i

Ensenyaments de Règim Especial, per la qual
s’estableix el límit màxim de presencialitat
exigible per a l’alumnat matriculat en determinats mòduls professionals de títols d’FP
en modalitat semipresencial o a distància a
la Comunitat Valenciana. (DOGV 31/.05/2018.
Correció DOGV 22/06/2018).

Oferta parcial
n ORDE de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’oferta
parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la Comunitat
Valenciana i s’establix el procediment d’admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats. (DOGV 16/07/2008). Pendent de
publicació una nova ordre.

Professorat especialista
n Reial Decret 1560/1995, de 21 de setembre,
pel qual es regula el règim de contractació de
professorat especialista (BOE 21/10/1995).
n Decret 296/1997, de 2 de desembre, del
Govern, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes. (DOCV
17/2/2007).

FP integrada
n Decret 3/2018, de 12 de gener, del Consell,
pel qual s’estableix l’estructura organitzativa
i el procediment d’avaluació i acreditació de
la competència professional adquirida per experiència laboral o formació no formal (DOGV
02/03/2018).
n ROF dels CIPFP (pendent de publicació).
n Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell,
de determinació dels requisits i el procediment
d’aprovació de l’oferta integrada de formació
professional en instituts d’educació secundària
autoritzats.
n Decret 220/2017, de 29 de desembre, del
Consell, pel qual es regula la borsa de treball
temporal de personal expert docent i s’aproven les bases del procediment de selecció i
nomenament per a la realització d’accions
formatives en les quals participe el SERVEF
(Labora) (DOGV 05/02/2018).

REIVINDICACIONS PENDENTS
 No a l’FP dual que privatitza l’FP pública
i genera treball precari encobert.
 Ampliació del llistat de desdoblaments
autoritzats. Concessions a principi de
curs i amb criteris transparents dels
actuals.
 Equiparació del professorat tècnic d’FP.
 Increment de les inversions en equipaments per renovacions i adequacions.
 Gestió democràtica dels CIPFP i participació real del Consell Social en l’elecció
de la direcció.
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ARTÍSTICS, ESPORTIUS I D’IDIOMES
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

Requisits mínims dels centres
n 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: n 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: n 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: n 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 i Dansa
n Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en
matèria d'ordenació acadèmica i d'organització
de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de
la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021
(DOGV 31/07/2020).
n 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, modificat parcialment pel Decret
90/2015, pel qual s’establix el currículum de
les ensenyances professionals de Música i
es regula l’accés a estes ensenyances, i s’incorpora al catàleg de titulacions l’especialitat
Cant Valencià en DOCV 16/06/2015).

Dansa

n 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

n 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).
n Ordre 71/2010, de 15 de juliol, de la Con-

selleria 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, en
DOCV 13/05/2011).
n 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 C.V., 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’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 en la C.V.
(DOCV 13/05/2011).

Arts plàstiques i disseny
Instruccions d’inici de curs 2020/21: n Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per
la qual es dicten instruccions sobre ordenació
acadèmica i d'organització de l'activitat docent
dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen
ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques
i Disseny (DOGV 31/07/2020).
Ordenació general estatal: n 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
Instruccions d’inici de curs 2020/21: n Resolució de XX de XX de 2020, de la direcció de
l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics
de la C.V. i de la Direcció General de Centres i
Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per al curs 2020-2021 als centres que
imparteixen ensenyaments artístics superiors
(pendent de publicació al DOGV).
Ordenació general estatal: n 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,
correcció d’errades en BOE 06/11/2009, modificat per RD 21/2015, en BOE 07/02/2015).
Ordenació general autonòmica i plans d’estudis: n 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/ada en les diferents ensenyances artístiques superiors (DOCV 10/05/2011).

Crèdits: n 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

n 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).
n 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/ada en Art Dramàtic (DOCV 10/11/2011).

Música

n 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).

REIVINDICACIONS PENDENTS
CONSERVATORIS
 Actualització del ROF dels Conservatoris
Elementals i Professionals.
 Regulació de l’assignatura de Música de
Cambra.

ISEA
 Negociació del futur d’aquests ensenyaments.
 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.
 Establiment de fórmules d’estabilitat del
professorat interí.
 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
 Ampliació i consolidació de la xarxa amb
edificis propis.
 Negociació de les condicions de les proves PUC
 Recuperació de les hores de reducció
dels departaments.
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n 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 (DOCV 10/11/2011).

Dansa
n 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).
n 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/ada en Dansa (DOCV 10/11/2011).

Disseny
n 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).
n 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)
n 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).
n Ordre 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
n 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 (DOCV 18/10/2011).

Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEA)
n Resolució de XX de XX de 2020, de la Direcció de l’ISEA, per la qual es dicten instruccions

per al curs 2020-2021 (pendent de negociació).
n 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 no- menen els membres no nats del Consell de Direcció de l’esmentat institut (DOCV
11/05/2010).

Professorat especialista
n 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)
Instruccions d’inici de curs 2020/2021:

n Resolució de 31 de juliol de 2020, del
secretari autonòmic d'Educació i Formació
Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes
valencianes durant el curs 2020-2021 (DOGV
03/08/2020).

Organització i funcionament
n Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la que
es regula l’organització i funcionament de les
escoles oficials d’idiomes (DOCV 25/09/2013).
n 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 en- senyances d’idiomes d’anglés, en
la modalitat a distància That’s English (DOCV
29/07/2013).
n Decret 167/2017, de 3 de novembre, del
Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d’idiomes
(DOGV 07/12/2017).

Currículum
n Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre,
pel qual queden fixades les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació,
s’estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels Ensenyaments d’idiomes de règim
especial.
n Decret 242/2019, de 25 d’octubre, d’establiment dels ensenyaments i del currículum
d’idiomes de règim especial a la Comunitat
Valenciana (DOGV 07/11/2019).

Reconeixement competència lingüística
n Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell,
pel que s’establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres
(DOCV 20/05/2013).

Avaluació i proves
n Ordre de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació i pro moció de les ensenyances d’idiomes
(DOCV 19/02/2008).
Prova certificació: n 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: n 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 C.V. (DOCV
08/11/2011).

Especialitats
n 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, correcció d’errades en BOE 03/09/2010).

ENSENYAMENTS ESPORTIUS
Instruccions d’inici de curs 2020/2021:
n Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions
en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim
especial a la Comunitat Valenciana, durant el
curs 2020-2021 (DOGV 31/07/2020).
n 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).
n Decret 132/2012 de 31 d’agost del Consell,
pel que es regulen les ensenyances esportives
de règim especial en la C.V. (DOCV 03/09/2012).
n Ordre de 15 de juny del 2009 de la Conselleria d’Educació, per la qual 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 C.V.
(DOCV 17/07/2009).
n 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 Obligatò ria 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 C.V. (DOCV
30/07/2010, modificat per l’Ordre 27/2011, en
DOCV 13/05/2011).
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LA INCLUSIÓ EN EL SISTEMA
EDUCATIU VALENCIÀ
La societat al segle XXI és plural i diversa, i una
conseqüència directa és que l’escola ha d’assumir el repte de la inclusió educativa. La inclusió
vol dir garantir la igualtat de drets i oportunitats
per tal de superar qualsevol discriminació derivada de desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb una atenció especial i
preferent a les derivades de diversitat funcional.
Així doncs, la inclusió ha d’anar més enllà de
l’escola i entre totes i tots garantir-ne aquest
dret. L’actual govern valencià, al llarg de la seua
primera legislatura, ha anant fent passes per a
assentar les bases del nou paradigma inclusiu
en el sistema educatiu valencià.
Fem una breu descripció del cronograma:
1. A l’agost del 2016 la creació del CEFIRE específic d’Educació Inclusiva ubicat a València
i també es va recuperar i ampliar amb més
CEFIRES territorials.
2. Al març del 2017 es va publicar la convocatòria de concurs de mèrit per a la selecció i el
nomenament de persones assessores en els
quals es va seleccionar, entre altres, per al
CEFIRE específic a persones assessores Educació inclusiva: primària, Educació inclusiva:
secundària i Educació inclusiva: tutoria; i per
als CEFIRES territorials a persones assessores d’escola inclusiva i transició entre etapes.
3. A l’agost del 2018 es va publicar el Decret
104/2018, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu.
4. Al maig de 2019 es va publicar l’Ordre 20/2019
per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat
en els centres docents sostinguts amb fons
públics del sistema educatiu valencià.
5. Al juliol de 2019, es va publicar la Resolució
per la qual es regula el procediment per a la
sol·licitud i desenvolupament de la resposta
educativa a l’alumnat hospitalitzat o convalescent al seu domicili per malaltia.
Tot açò és el marc normatiu que tenim, però a
les escoles, què ha estat passant tots aquests
anys de la primera legislatura per anar avançant cap al repte de la inclusió educativa?
n Continuem treballant amb les plantilles retallades pel govern del PP, als centres d’Educació Infantil i Primària i CEE amb l’Ordre 12/2013,
que va comportar entre altres la supressió del
segon mestre/a de PT i la supressió de mestres
tutors/es d’EP perdent-se el referent de mestre/a d’EP per aula-grup.
n Hem conviscut amb les conseqüències de l’augment de ràtio que va aplicar el govern del PP pujant
a un 20% les ràtios a totes les etapes educatives.
n A l’ensenyament secundari s’ha treballat
amb un augment de la jornada lectiva a 20 ho-

res, que el curs passat es va aconseguir reduir
a 19 hores i el curs 2021/21 baixarà a 18 hores,
recuperant la situació anterior a les retallades.
n També hem pogut veure com s’augmentava
en la contractació de professorat en més de
5.000 docents, però de forma no estable, en
molts casos habilitant llocs de treball després
d’haver fet la petició de professorat mitjançant
el PAM o altres projectes.
Els centres educatius necessiten d’unes plantilles amb llocs de treball estables que garantisquen al màxim la resposta al nostre alumnat des
d’una perspectiva inclusiva. És, per tant, de vital
importància el referent de la tutoria per cada
grup, l’exercici efectiu de les tasques de tutoria
en totes les etapes educatives i la dedicació horària en l’horari lectiu, així com poder disposar
dels i les professionals de suport a la inclusió
educativa necessaris. És així com es fa més que
necessàries les reunions de coordinació entre
tots els i les docents de l’alumnat amb l’equip de
suport a la inclusió educativa, a més a més, de
poder disposar de major dedicació als centres
de professionals al Departament d’Orientació
dels instituts i de professionals que treballen als
Serveis Psicopedagògics Escolars , i/o Gabinets
Psicopedagògics escolars autoritzats.
I ara cal fer un esment als i les mestres de
Pedagogia Terapèutica que juntament amb els
i les mestres d’Audició i Llenguatge i el professorat d’Orientació Educativa són qui ha portat
el pes al llarg dels darrers anys de tasca engrescadora que era aconseguir la integració
escolar del nostre alumnat, ara evolucionada
i anomenada inclusió educativa. Per tant, des
de STEPV demanem que cada pas que done la
nostra Conselleria d’Educació tinga en compte
posar en valor tota la feina que han estat fent i
continuen fent aquestes i aquests professionals
de l’educació, especialment aquest curs, en què
la COVID-19 ens complicarà encara més l’atenció del nostre alumnat.
Per tal d’aconseguir la inclusió educativa tenim un repte molt gran en matèria de formació, de creació de materials col·laboratius i de
treball en xarxa. I tot el professorat necessita
de l’acompanyament, assessorament i treball
d’aquest professorat especialista (PT, AL, OE)
per tal d’aplicar el més adequadament possible
les mesures d’atenció al nostre alumnat. Això
si, des d’una perspectiva integradora i aplicant
estratègies metodològiques en un context el
més normalitzador possible.
El repte de la inclusió educativa ens implica
a tot el professorat independentment de l’etapa
educativa en la que treballem, tipus de centres
i/o de l’especialitat impartida. Hem de poder

aconseguir des de la nostra acció educativa ser
capaços de poder respondre a totes les necessitats del nostre alumnat per tal de contribuir al
seu desenvolupament com a persones. Per tal
d’assolir aquest des del sindicat lluitarem per
aconseguir tindre a l’abast del professorat totes
les ferramentes necessàries.

REIVINDICACIONS PENDENTS
SPES I DEPARTAMENTS ORIENTACIÓ
SECUNDÀRIA:
 Substitució immediata del professorat i
dels i les professionals que hi treballen.
 Ampliació de les plantilles per poder
atendre les noves funcions i arribar a
poder fer adequadament les taques
d’assessorament a tots els membres de
la comunitat educativa.
 Disminució de la ràtio d’atenció de l’especialista d’OE en els DO de Secundària
a 250 alumnes màxim.

UNITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT
EDUCATIU:
 Dotació del professorat i professionals
necessaris per poder atendre a l’alumnat
de forma adequada. Garantir-ne l’estabilitat dels mateixos.
 Continuïtat d’aquestes unitats a secundària i accés de l’alumnat a la Formació
Professional.
 Reducció de ràtio en les aules ordinàries
de referència amb alumnat escolaritzat
a aquestes unitats.

ALUMNAT COMPENSACIÓ EDUCATIVA:
 Matrícula equitativa de l’alumnat entre
tots els centres educatius sostinguts
amb fons públics.
 Mesures extraordinàries per als centres que actualment escolaritzen a
més del 25% d’alumnat de compensació educativa, i aplicació de polítiques
educatives en col·laboració amb altres
Conselleries per tal d’evitar l’escolarització per damunt d’aquest percentatge,
tal i com es determina al Decret d’inclusió educativa
 Millora dels serveis d’atenció primerenca (CAT) dotant-los de més professionals que puguen atendre adequadament
a totes les necessitats d’aquest servei.
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INCLUSIÓ EDUCATIVA – ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
La Conselleria d’Educació ha apostat pel desplegament de la inclusió educativa en el sistema educatiu valencià. La seua implementació és un repte per al professorat i per al sistema educatiu. Aquesta
és la normativa que, de moment, ho regula.

REGULACIÓ GENERAL
n Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell,
pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià
(DOGV 07/08/2018)
n Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els
centres docents sostinguts amb fons públics del
sistema educatiu valencià (DOGV 03/05/2019)
(Entrada en vigor 01/09/19)
ATENCIÓ: A continuació 8 normatives derogades a data 01/09/19 per l’Ordre.20/2019:
1. Ordre d’11 de novembre de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’estableix el procediment d’elaboració del dictamen per a l’escolarització dels alumnes amb
necessitats educatives especials.
2. Ordre de 18 de juny de 1999, de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es
regula l’atenció a la diversitat en l’Educació
Secundària Obligatòria.
3. Ordre de 14 de juliol de 1999, de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es
regulen les condicions i el procediment per
a flexibilitzar, excepcionalment, la durada
del període d’escolarització obligatòria dels
alumnes que tenen necessitats educatives
especials derivades de condicions personals
de sobredotació intel·lectual.
4. Ordre de 4 de juliol de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat
Valenciana, per la qual es regula l’atenció a
l’alumnat amb necessitats de compensació
educativa.
5. Ordre de 16 de juliol de 2001, per la qual es
regula l’atenció educativa a l’alumnat amb
necessitats educatives especials escolaritzat
en centres d’Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària.
6. Ordre de 14 de març de 2005, de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esport, per la qual es
regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats
educatives especials escolaritzat en centres
que imparteixen Educació Secundària.
7. Ordre de 15 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la
qual s’estableix el model d’informe psicopedagògic i el procediment de formalització.
8. Ordre de 21 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la
qual es determinen els criteris i els procediments per a l’atenció hospitalària i domiciliària de l’alumnat que requereix compensació
educativa en Educació Primària i Educació
Secundària Obligatòria.

AVALUACIÓ SOCIOPSICOPEDAGÒGICA,
INFORME SOCIOPSICOPEDAGÒGIC, DICTAMEN ESCOLARITZACIÓ I PAP
n Resolució per la qual es desenvolupen determinades mesures incloses en l’Ordre 20/2019,
de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula aspectes
de l’organització de la resposta educativa per
a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema
educatiu valencià i es publiquen els formularis
referits a l’avaluació sociopsicopedagògica, l’informe sociopsicopedagògic i el pla d’actuació
personalitzat (PAP) (Pendent de publicació)

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA I DOMILICILIÀRIA
n Resolució de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a
l’organització de l’atenció educativa domiciliària
i hospitalària (DOGV 03/08/2020).
n Resolució de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació
Professional, per la qual es dicten instruccions
per a l’aplicació dels procediments per a la sol·
licitud i desenvolupament de l’atenció educativa a l’alumnat hospitalitzat o convalescent al
seu domicili per malaltia, previstos en l’Ordre
20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
es regula l’organització de la resposta educativa
per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema
educatiu valencià (DOGV 30/07/2019)
Protocol d’actuació per a l’acollida de l’alumnat nouvingut:
n Resolució de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es dicten instruccions i orientacions per a actuar en l’acollida d’alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres
educatius (DOGV 11/06/2018).

CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Instruccions inici curs 2020/21:
n Resolució de 29 de juliol de 2020, del secretari
autonòmic d'Educació i Formació Professional,
per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres específics
d'Educació Especial sostinguts amb fons públics
per al curs 2020-2021 (DOGV 03/08/2020)
n Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual es regulen les condicions i el procediment de
sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres

sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la C.V. (DOGV 15/06/2016) modificada per
l’Ordre 2/2018, de 16 de gener (DOGV 17/01/2018)
Infermeria:
n 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 de curs 20/21:
n Resolució de 27 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional,
per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i dels
gabinets psicopedagògics escolars autoritzats
durant el curs 2020-2021 (DOGV 29/07/2020) i correcció d'errades en DOGV 03/08/2020.
Regulació general:
n 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).
Funcionament:
n Ordre 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).
Estructura:
n ORDRE 1/2019, de 8 de gener, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estructuren els serveis psicopedagògics escolars i es desplega el Decret
104/2018, de 27 de juliol (DOGV 14/01/19)
Full de notificació de desprotecció del menor:
n 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).

UNITATS ESPECÍFIQUES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Instruccions inici de curs 2020/21:
Resolució de 29 de juliol de 2020, del secretari
autonòmic d'Educació i Formació Professional,
per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts
amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021 (DOGV 31/07/2020).

EXTRA INICI DE CURS / SETEMBRE 2020 / 15

MESURES PER A UNA RESPOSTA INCLUSIVA
Segons el Decret 104/2018, de 27 de juliol, del
Consell, pel qual es desenvolupen els principis
d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià, hi ha 4 nivells de resposta per a la inclusió, que figuren enumerades a l’annex únic.
L’Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els
centres docents sostinguts amb fons públics del
sistema educatiu valencià, s’encarrega de desenvolupar cadascuna de les mesures .
Al web de Conselleria d’Educació, a l’apartat
d’Educació Inclusiva, podem descarregar-nos
tota una sèrie de materials elaborats per a fernos entendre les novetats d’aquestes dues normatives.
A continuació teniu un extracte de les claus
més importants a conèixer.
• S’estableix un nou document, el Pla d’Actuació Personalitzat (PAP), que concreta les
mesures de tipus IV de cada alumne que les
requereix.
• S’estableixen 3 graus d’intensitat per a determinar els suports que necessita l’alumnat.
1. Grau 1: necessita supervisió o suport amb
personal no especialitzat en alguna àrea o
entorn en algun moment de la jornada escolar setmanal.
2. Grau 2: necessita suport amb personal
especialitzat en algunes àrees o entorns
durant una part de la jornada escolar setmanal.
3. Grau 3: necessita suport amb personal especialitzat en la majoria d’àrees o entorns
durant més de la meitat de la jornada escolar setmanal.
• S’estableixen 4 tipus de mesures de resposta
a l’alumnat que són actuacions que van des
de ser de tipus ordinari a específic, des de
a nivell de centre a nivell individual, des de
donar-li resposta amb el suport del centre
fins necessitar suports especialitzats addicionals.
• S’estableix un nou terme, l’avaluació sociopsicopedagògica, que caldrà fer-la per a
prendre decisions sobre la modalitat d’escolarització, davant totes les mesures de
resposta de tipus IV, i per a les mesures següents de tipus III
MESURES DE TIPUS III que requereixen avaluació sociopsicopedagògica
a) Enriquiment curricular per a l’alumnat amb
altes capacitats intel·lectuals.
b) Programa de millora de l’aprenentatge i del
rendiment (PMAR)
c) Programa de reforç per al quart curs d’ESO
(PR4).
d) Programa d’aula compartida (PAC) en l’ESO.
e) Programes formatius de qualificació bàsica
adaptada a persones amb necessitats edu-

catives especials derivades de discapacitat.
f) Cicles de formació professional bàsica de
segona oportunitat, en el cas d’alumnat amb
necessitats educatives especials derivades
de discapacitat.
g) Altres mesures excepcionals de resposta de
nivell III que determine reglamentàriament
la conselleria competent en matèria d’educació.
MESURES DE TIPUS IV
a) Escolarització de l’alumnat amb necessitats
educatives especials.
b) Accessibilitat personalitzada amb mitjans
específics o singulars.
c) Adaptació en les proves d’accés als ensenyaments postobligatoris i de règim especial.
d) Adaptació curricular individual significativa
(ACIS) en l’ensenyament obligatori.
e) Programes personalitzats que comporten
suports personals especialitzats.
f) Exempcions de qualificació en Batxillerat
per a l’alumnat amb necessitats educatives
especials.
g) Flexibilització de l’inici de l’escolarització en
el segon cicle de l’etapa d’Educació Infantil
per a alumnat amb necessitats educatives
especials o retard maduratiu.
h) Pròrroga de permanència d’un any més en el
segon cicle d’Educació Infantil per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
i) Pròrroga d’escolarització en l’ensenyament
obligatori per a alumnat amb necessitats
educatives especials.
j) Flexibilització en la durada de l’etapa del
Batxillerat per a l’alumnat amb necessitats
educatives especials.
k) Flexibilització en la durada dels cicles formatius de Formació Professional per a
l’alumnat amb necessitats educatives especials.
l) Flexibilització de la durada de l’etapa per a
l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.
m) Altres mesures de resposta de nivell IV que
determine reglamentàriament la conselleria
competent en matèria d’educació.
DESENVOLUPAMENT MESURES DE TIPUS III
PROGRAMES DE MILLORA DE
L’APRENENTATGE I DEL RENDIMENT (PMAR)
DE 2N I 3R D’ESO
1. El Programa de millora de l’aprenentatge i del
rendiment (PMAR) és una mesura curricular
extraordinària de nivell III dirigida a l’alumnat
de tercer de l’Educació Secundària Obligatòria que presenta dificultats d’aprenentatge,
amb l’objecte que puga assolir els objectius
i adquirir les competències corresponents.
2. Per a l’accés a aquest programa és preceptiu un informe sociopsi-copedagògic elaborat
pel servei especialitzat d’orientació.

3. Els criteris d’accés de l’alumnat, organització
i funcionament són els que disposa la normativa vigent que regula aquest programa.
PROGRAMA DE REFORÇ PER A 4T D’ESO (PR4)
1. El Programa de reforç per al quart curs de
l’Educació Secundària Obligatòria (PR4) és
una mesura curricular extraordinària de nivell III dirigida a l’alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge i es considera que,
mitjançant aquesta mesura, pot obtindre el
títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
2. Per a l’accés a aquest programa és preceptiu un informe sociopsicopedagògic elaborat
pel servei especialitzat d’orientació, en el
cas que l’alumnat no procedisca d’un grup de
PMAR de tercer d’ESO.3. Els criteris d’accés
de l’alumnat, organització i funcionament són
els que disposa la normativa vigent que regula aquest programa.
PROGRAMA D’AULA COMPARTIDA PER A ESO
1. El Programa d’aula compartida (PAC) és una
mesura curricular extraordinària de nivell III
dirigida a l’alumnat en risc d’exclusió social
escolaritzat en l’Educació Secundària Obligatòria que presenta con-ductes disruptives, dificultats d’adaptació al medi escolar i
tendència a l’absentisme escolar crònic o a
l’abandonament escolar. Té com a finalitat
reduir l’absentisme i l’abandonament escolar
prematur, reforçar les competències clau, fomentar actituds cooperatives i aconseguir el
màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional de l’alumnat.
2. Per a l’accés a aquest programa és preceptiu
un informe sociopsicopedagògic elaborat pel
servei especialitzat d’orientació.
3. Els criteris d’accés de l’alumnat, organització
i funcionament són els que disposa la normativa vigent que regula aquest programa.
PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ
BÀSICA
1. Els programes formatius de qualificació
bàsica constitueixen una oferta formativa
adaptada a l’alumnat que ha finalitzat l’ensenyament reglat sense haver aconseguit els
objectius previstos en l’Educació Secundària
Obligatòria.
2. Aquests programes s’han d’adaptar a les
circumstàncies personals dels destinataris
i possibilitar-ne la inclusió sociolaboral, per
la qual cosa poden oferir-se en dues modalitats:
a) Programes formatius de qualificació bàsica ordinaris, que tenen la consideració de
mesura de resposta de nivell III.
b) Programes formatius de qualificació bàsica adaptada a les persones amb necessitats educatives especials derivades de
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discapacitat, que tenen la consideració de
mesura de resposta de nivell IV.
3. Per a l’accés als programes formatius de
qualificació bàsica adaptada a les persones
amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, l’alumnat requereix
un informe sociopsicopedagògic elaborat pel
servei especialitzat d’orientació.
4. Els criteris d’accés de l’alumnat, organització i
funcionament i els centres autoritzats són els
que disposa la normativa vigent que regula els
programes formatius de qualificació bàsica.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA DE SEGONA OPORTUNITAT
1. La Formació Professional Bàsica de segona
oportunitat és una mesura d’ocupabilitat inclosa en el Pla d’ocupació juvenil que recull
l’article 106 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i l’eficiència.
Aquesta mesura està dirigida a persones
joves que van abandonar de manera prematura els estudis, o qualsevol altra causa de
caràcter similar.

2. Per a l’accés d’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat a
la Formació Professional Bàsica de segona
oportunitat és requisit un informe sociopsicopedagògic elaborat pel servei especialitzat
d’orientació.
3. Els criteris d’accés de l’alumnat, organització i funcionament i els centres autoritzats
són els que disposa la normativa vigent que
regula la Formació Professional de segona
oportunitat.

LA NOVA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES:
IMPLICACIONS EN ELS CENTRES EDUCATIUS
En els darrers anys s’han publicat dues normatives en matèria de protecció de dades amb
impacte directe en la gestió dels centres educatius. La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals desplegada posteriorment per la
Conselleria d’Educació mitjançant la Resolució
de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual es dicten instruccions per al
compliment de la normativa de protecció de dades
en els centres educatius públics de titularitat de
la Generalitat.
En què ens afecta la Llei 3/2018?
n Es regula, en l’article 83, el Dret a l’educació
digital, i les administracions educatives tenen un
termini d’un any (fins el 5 de juliol de 2019) per
a garantir el dret de les persones menors davant
l’impacte d’Internet, amb la finalitat de garantir
la seua seguretat i lluita front a la discriminació i
la violència que damunt dels mateixos és exercida mitjançant les noves tecnologies.

n Insta perquè s’incloga la competència digital
en el disseny del bloc d’assignatures de lliure
configuració.
n Regula que el professorat rebrà les competències digitals i la formació necessària per a
l’ensenyança i la transmissió dels valors i drets
relacionats anteriorment.
n Aquest esperit ha comportat la modificació
de la LOE, afegint una nova finalitat de l’educació relacionada amb aquest aspecte.
n També ha comportat una modificació en
la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu
Comú, en la línia de no haver de fer entrega de
nou de documentació que ja estiga en poder de
l’Administració, llevat de supòsits en l’exercici
de potestats sancionadores o d’inspecció.
n També ha comportat la modificació de l’Estatut de les Treballadores i Treballadors i l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, regulant en dret a la intimitat en relació a l’entorn digital i a la desconnexió, l’anomenat dret a la desconnexió digital.
La conseqüència d’aquesta llei és la publicació de la Resolució 28 de juny de 2018, que

concreta diferents mesures a tindre en compte
en els centres educatius en matèria de protecció, entre les que destaquem la restricció
d’ús de plataformes educatives. Es regula que
queda prohibit transmetre o allotjar informació pròpia de l’Administració de la Generalitat
en sistemes d’informació externs, com és el
núvol, excepte autorització expressa de la conselleria competent en matèria d’educació. Per
tant, remet a emprar les eines educatives que
pose a la disposició dels centres la Conselleria
d’Educació.
Des del Sindicat reivindiquem que el professorat ha de poder disposar i fer ús de les més
avançades plataformes digitals educatives per
tal que l’escletxa no siga major entre la xarxa de
centres públics i la de centres privats, i perquè
el professorat de l’escola pública, i al cap i a la
fi, tots els membres de la comunitat educativa
que hi participen mereixen estar a l’avantguarda de les noves tecnologies i aprofitar-se’n al
màxim per poder atendre el nostre alumnat en
les millors condicions possibles.

LA JUNTA DE PERSONAL DOCENT

SÍ AL VALENCIÀ

És l’òrgan legal de representació sorgit
de les eleccions sindicals en l’àmbit de
cada Direcció Territorial: València, 75
representants (41 STEPV); Alacant, 63
(33); Castelló, 35 (19). 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
53,80% de representativitat en les juntes; la resta es reparteix entre ANPE
(19,70%), CCOO (14,50%), CSIF (10,40%)
i UGT (1,70%).

EXTRA INICI DE CURS / SETEMBRE 2020 / 17

TUTORIES I ASSIGNACIÓ DE GRUPS
COS DE MESTRES
n Normativa
 Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen
ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació
Primària (DOGV 02/12/2019).
 Ordre de 29 de juny de 1992, per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització
i el funcionament dels centres docents (DOGV
15/07/1992).
n Resolució de 17 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per
a l’organització i el funcionament dels centres
que imparteixen Educació Infantil de segon
cicle i Educació Primària durant el curs 20202021 (DOGV 22/07/2020).
n La direcció designa i proposa el cessament
dels altres membres de l’equip directiu, i de les
coordinacions de cicle i tutories.
n El claustre estableix els criteris per a l’assignació i la coordinació de tutories i de les activitats
d’orientació de l’alumnat.
n En tots els centres, independentment del
nombre d’unitats, hi haurà una tutora o un tutor
per cada grup d’alumnat.
n La tutoria i l’orientació de l’alumnat formarà
part de la funció docent.
n Podrà exercir la funció tutorial qui impartisca
diverses àrees del currículum.
n 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
n Normativa
 Decret 252/2019 pel qual s’aprova el ROF dels
Instituts d’Educació Secundària Obligatòria.
(DOGV 09/12/2019).
 Ordre de 29 de juny de 1992, per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització i el
funcionament dels centres docents (15/07/1992)
 Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per
a l’organització i el funcionament dels centres
que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021
(DOGV 30/07/2020).
n La jornada laboral és de 37h i mitja. El professorat dedicarà a les activitats del centre 30 hores
setmanals, de les quals com a mínim 19 seran
lectives, excepte el professorat de 1r d’ESO que
impartisca àmbits que té 18 hores lectives, i les
restants es distribuiran entre complementàries
setmanal i complementàries computades mensualment. Les 7 hores i 30 minuts restants fins
a completar la jornada laboral seran de lliure
disposició del professorat per a la preparació de
classes, el perfeccionament individual o qualse-

vol altra activitat pedagògica complementària.
n Hores lectives (19h): de dilluns a divendres,
amb un mínim de dues hores lectives diàries
i un màxim de cinc. Corresponen 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; repàs 1r batxillerat; atenció
educativa; desplaçaments en cas d’itinerància; i
coordinació aula d’informàtica o TIC. La tutoria
dels grups de primer curs d’Educació Secundària Obligatòria serà assignada a professorat amb
destinació definitiva en el centre.
n Hores complementàries setmanals (6h):
guàrdies, entre una i tres. El professorat tutor
també ha de dedicar dues hores complementàries: una per a l’atenció a les famílies, i una altra
per a la col·laboració amb el cap d’estudis, el departament d’orientació.
Una hora setmanal per reunions del departament didàctic (pot agrupar-se quinzenalment).
La resta d’hores es dedicaran a l’organització
d’activitats esportives, pràctiques de laboratori,
manteniment de tallers, arxiu, materials didàctics i atenció a biblioteca. També per a hores de
desplaçament d’itineràncies.
n 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 per la direcció del centre.
n 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 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.
n Distribució i assignació d’horari al professorat
 Està determinada pel nombre de grups i programes autoritzats. La caporalia d’estudis comunicarà als departaments el nombre de grups
i d’hores lectives setmanals assignades a cada
departament, amb indicació de les hores /especialitat a impartir en valencià i en castellà.
 També es podran assignar matèries, àrees o
mòduls a un determinat àmbit i les habilitacions
transitòries, si és el cas, si es compleixen els requisits de la normativa corresponent.
 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 atribuint 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 la
prioritat següent: 1. Professorat catedràtic i assimilat. 2. Professorat d’ensenyament secundari,
PTFP, pertanyents als grups A31 i A34 i professorat 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 hores individuals setmanals
corresponents a guàrdies, tutories, pares/mares,
reunió de departament, etc., 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 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 destinació definitiva al
professorat funcionari de carrera que no en té i
perquè el professorat que ja en té la puga canviar.
Aquest curs el concurs de trasllats és estatal. El
professorat sense destinació definitiva (en pràctiques, en expectativa, suprimit) ha de participar-hi forçosament, mentre que la resta, sempre
que porte ja tot un curs com a mínim en situació
definitiva, hi podrà concursar voluntàriament. El
procediment té una primera fase, entre novembre
i desembre, en la qual cal presentar la instància
de participació i tota la documentació justificativa
dels mèrits per al barem. La segona fase, que sol
ser en gener, consisteix en la sol·licitud telemàtica de destinacions.
El barem del concurs de trasllats
El barem està estructurat de la següent manera:

Mèrits docents: antiguitat com a funcionari/a de
carrera, tot tenint en compte, els anys de provisional, els de permanència a un centre amb destí
definitiu i, si és el cas, els anys de docència a un
centre/plaça d’especial dificultat.

CADA ANY, EL SINDICAT ELABORA LES GUIES
DEL CONCURS DE TRASLLATS AMB TOTA LA
INFORMACIÓ ACTUALITZADA. TAMBÉ ESTÀ
DISPONIBLE EN EL WEB SINDICAL
Mèrits acadèmics: doctorat, màsters oficials,
DEA o suficiència investigadora, premis extraordinaris o menció honorífica, altres titulacions
universitàries (grau o cicle), certificats de les EOI,
títol professional o superior de Música o Dansa,
títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny,
tècnic esportiu superior, o tècnic superior d’FP.

Càrrecs directius i funcions docents: càrrec en
equip directiu, coordinació de cicle o etapa; cap
de departament; assessoria de formació; direcció
d’equip d’orientació; coordinacions: TIC, formació
en centres, d’aula d’informàtica, didàctica o d’aulari d’EOI, etc.; funció tutorial a partir de la LOE.
Formació i perfeccionament: activitats de formació (cursos, seminaris, grups de treball, jornades,
congressos, etc.) tant superades com impartides,
i les especialitats adquirides exclusivament mitjançant oposició.
Altres mèrits: publicacions, materials curriculars, premis o participació en projectes educatius,
premis artístics, composicions, concerts, exposicions, serveis en l’administració, membre de
tribunal d’oposició, tutor/a de les pràctiques del
màster de professorat o del títol de grau, diploma
de mestre en valencià, capacitació en valencià i en
llengua estrangera.

REGULACIÓ DE LES ITINERÀNCIES
n 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 15/09/1998).
n 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.
n 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 setmanal 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.
n 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.
n 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 normativa d’itineràncies de 2012 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.

REDUCCIONS DE JORNADA
EN LLOCS DE TREBALL
ITINERANTS / COMPARTITS
(Ordre 44/2012 d’11 de juliol)

La reducció d’hores serà en horari NO
lectiu (hores complementàries)
Km/setmana

Hores de reducció

Fins a 60 km

2h

De 60 a 120 km

3h

De 120 a 160 km

4h

De 160 a 200 km

5h

De 200 a 240 km

5 h + 1 h lectiva
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EL SISTEMA EDUCATIU
Títol de Doctor

Títol superior
Música
Dansa
Art
Dramàtic
Conservació
i Restauració
de Béns
Culturals

Estudis de
Màster
Títol de graduat

Estudis de
Grau

Arts Plàstiques

Títol de tècnic
superior
de AP i D

Títol de tècnic
superior
esportiu

Títol de tècnic
superior

Cicles
formatius de
Grau Superior
d’Arts Plàstiques
i Disseny

Ensenyaments
Esportius
de Grau
Superior

Cicles
formatius de
Grau Superior
d’FP

Nivell
Avançat

Disseny
Nivell
Intermedi

Títol
professional

Títol de batxiller

Humani tats i CC SS

1r

Ciència i Tecnologia

Arts

Batxillerat

2n

Títol de tècnic
esportiu

Títol de tècnic

Cicles
formatius
de Grau Mitjà
d’Arts Plàstiques
i Disseny

Ensenyaments
Esportius
de Grau Mitjà

Cicles
formatius
de Grau Mitjà
d’FP

6 cursos

Ensenyaments professionals
de Música i Dansa

Educació secundària

Avaluació final

Títol de tècnic
de AP i D

Nivell
Bàsic

Educació de Persones Adultes

Ensenyaments artístics
Superiors

Educació superior

Màster en
EE Artistics

Títol de Màster

Ensenyaments d’idiomes

Títol de Màster

Ensenyaments universitaris

Estudis de
Doctorat

Títol FP
bàsica

Cicles
formatius
d’FP bàsica

Títol Graduat ESO
Avaluació final
E. acadèmics
ESO 2n cicle 4t E. acadèmics
15 o 16 anys

ESO 1r cicle
12-15 anys

2n
1r

Avaluació final
E. aplicats
4t E. aplicatsP

R4

3r - PMAR
2n - PMAR

Ensenyaments
elementals
de Música
i Dansa

E. Primària

1r

6é - Avaluació
5é
Primària
6-12 anys

4t
3r - Avaluació
2n
1r

E. Infantil

Ensenyaments gratuïts
In f antil
3-5 anys
In f antil
0-3 anys

3r
2n
1r
3r
2n
1r

Ensenyaments artístics
Ensenyaments esportius
Formació Professional
Accés condicionat
Prova d’accés
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LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA PER A L’ACCÉS I L’EXERCICI DE
LA FUNCIÓ DOCENT EN VALENCIÀ I LLENGÜES ESTRANGERES
NORMATIVA
n Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià (DOGV 22/02/18).
n Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i
l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià. (DOGV 10/02/20), modificat per Correcció d’errades publicada en el DOGV del 9/04/20.
La nova ordre estableix que serà el C1 de les llengües respectives la titulació necessària, tal i com també assenyala la Llei de Plurilingüisme, per a
impartir docència.Deroga la normativa anterior que establia la capacitació en valencià i en llengües estrangeres com a les titulacions necessàries per
a impartir docència en aquestes llengues. Expliquem la nova ordre amb més detall:

OBJECTE DE LA NORMA
Determinar la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en valencià, i per a vehicular àrees en anglés, en Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius d’FP i formació de les persones adultes.

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA MÍNIMA
El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalents, serà la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no
lingüístiques en valencià en les etapes educatives esmentades anteriorment.
El certificat de nivell C1, d’acord amb el MECRL i amb el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’estableix un sistema de reconeixement
de la competència en llengües estrangeres, serà la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en la llengua estrangera
del certificat corresponent, en les etapes educatives esmentades anteriorment. Fins al curs 2026/27 el nivell B2 es considera suficient.

ENSENYAMENT DE VALENCIÀ
El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià facultarà el professorat per a impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil,
l’Àrea de Valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària, per a impartir el mòdul de Valencià en el cicle I i cicle II dels centres de formació de
persones adultes i per a impartir la docència del valencià en els centres privats, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions
administratives requerides per a impartir docència en els esmentats nivells i etapes.

CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ
Les persones que tinguen el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià expedit i registrat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta
ordre, o les persones que estiguen en procés de formació per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià com recull la
disposició transitòria primera d’aquesta ordre, restaran exemptes d’acreditar la competència lingüística prevista en la present ordre.

ENSENYAMENT EN LLENGÜES ESTRANGERES
El professorat que ja estiga capacitat per a impartir ensenyaments en llengües estrangeres en els nivells educatius no universitaris a la Comunitat
Valenciana ho continuarà estant quan entre en vigor aquesta ordre, sense perjudici del que disposa la normativa bàsica quant a la competència lingüística mínima exigida.

PROFESSORAT DE L’ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA
El professorat que estiga en possessió dels requisits per a impartir ensenyaments d’alguna llengua estrangera, bé per l’adquisició de l’especialitat
corresponent en el cos de mestres o de professorat o catedràtics d’Educació Secundària, o bé per disposar de la titulació i qualificació específica per a
impartir docència de la llengua estrangera corresponent en centres privats, es considerarà a tots els efectes capacitat per a l’ensenyament en la dita
llengua estrangera en àrees o matèries no lingüístiques, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en les dites àrees o matèries. Per tant, a aquest professorat no se li requerirà ni se li expedirà el certificat
de capacitació per a l’ensenyament en la llengua estrangera corresponent.

MÈRIT DOCENT
El Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià i el Certificat de capacitació per a l’Ensenyament en
Llengua Estrangera seran considerats un mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d’oposicions de cossos
docents.

REGISTRE DELS CERTIFICATS
S’estableix un termini de dotze mesos (fins a l’11 de febrer de 2021) perquè les persones que, a l’entrada en vigor de l’ordre, estiguen en procés de
formació per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià o el Certificat de Capacitació
per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera puguen registrar el certificat corresponent enel Servei de Registre i Acreditació Docent de la Conselleria
d’Educació..
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LA FORMACIÓ
DE QUALITAT
QUE NECESSITES
Activitats de formació reconegudes o certificades per:
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Universitat de València - Estudi General, Universitat Jaume I
de Castelló, Escola Valenciana d’Estudis Sanitaris, Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, Ministerio del Interior,
Ministerio de Fomento, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, Fundación Tripartita, SEMICYUC
Telf: 963919147 ext.4
cursos@esfmb.org

http://www.escolasindical.org
https://www.facebook.com/escolaSFmelchorbotella

@ESFMB
t.me/ESFMBE
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MATERNITAT I LACTÀNCIA
NORMATIVA
n Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic. (actualitzat en el BOE
07/03/2019).
n Reial Decret Llei 6/2019 d’1 de març que reconeix que els pares i les mares necessiten permisos iguals i intransferibles i pagats al 100%.
(BOE 7/03/2019).
n 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 (DOGV 29/01/2008).
NOTA: El temps transcorregut durant el
gaudi dels permisos es computarà com de
servei efectiu amb caràcter general, garantint-se la plenitud de drets econòmics i
laborals de la funcionària i de l’altra persona progenitora funcionària. En l’excedència,
però, no es cobra cap retribució i tampoc es
pot sol·licitar atur.

PERMISOS ABANS DEL PART
Permís de gestació
A partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs fins a la data del part. En gestació múltiple aquest permís podrà iniciar-se el primer dia
de la setmana 35 d’embaràs fins a la data del
part. PENDENT D’APLICAR EN EDUCACIÓ

Permisos en llocs de risc
Es pot demanar la IT per risc en l’embaràs
abans del permís maternal:
 mestra d’infantil - setmana 20
 mestra de primària - setmana 24
 mestra i professora de E.F. -setmana 24. Si
hi ha risc de colps, xocs, setmana 15.
 Immunitat enfront de la rubèola: si és negativa-llicència immediata (tots els cossos)
 Centres CAES : si risc, llicència immediata
TF. INVASSAT: 900 353 066
TF. INVASSAT ALACANT: 965 934 936
TF. INVASSAT CASTELLÓ: 964 558 300
TF. INVASSAT VALÈNCIA: 963 424 400

VALORACIÓ DE RISC LABORAL
EN L’EMBARÀS (FUNCIONÀRIES
INTERINES)
Cal acudir directament al Negociat de la Seguretat Social en la Direcció Territorial:
 Alacant, Carrer Carratalà, 47. Tramiten la
baixa per IBERMUTUAMUR
 Castelló, Av. Del Mar, 23. Tramiten la baixa
per UNIÓ DE MÚTUES
 València, Carrer de Gregori Gea, 27. Tramiten la baixa per UMIVALE

VALORACIÓ DE RISC LABORAL EN
L’EMBARÀS (MUFACE)
Requisits per a tramitar-la
Cal presentar una sol·licitud per escrit a través
de registre d’entrada, dirigida a la direcció territorial de l’INVASSAT que corresponga a la localització del lloc de treball. Rebuda la sol·licitud
es telefonarà per a donar-li cita.
El dia de la visita haurà d’aportar la següent
documentació: l’analítica del 1r trimestre de
l’embaràs, amb la determinació d’immunitat enfront de Rubèola i Varicel·la; l’informe
ginecològic en el qual indique setmanes de
gestació, data probable de part i evolució de la
gestació. En el cas de ser mestra de primària
de 1r cicle (1r i 2n de primària) o Mestra en aula
CyL haurà d’aportar certificat del centre que ho
confirme.
Durant l’entrevista mèdica se li comunicarà
si escau o no la llicència per risc laboral durant
l’embaràs, i en cas afirmatiu se li explicarà com
ha de tramitar la mateixa.
Adreces de l’INVASSAT, Servei de Prevenció de
Riscos Laborals
 C/ València 32 (46100 Burjassot - València)
 C/ Hondón de los Frailes 1 (03005 – Alacant)
 Ctra València – Barcelona Km 68,400
(12004 - Castelló)

DESPRÉS DEL PART
Durant el període 2020
La mare biològica té un permís de 16 setmanes, de les quals les sis immediates posteriors
al part seran en tot cas de descans obligatori i
ininterrompudes. Si l’altra persona progenitora
treballa en el sector privat, la mare li pot cedir
fins a 2 setmanes. Si treballa en el sector públic,
la cessió no és possible

A partir de 2021
La mare biològica continuarà tenint un permís
de 16 setmanes, de les quals les sis setmanes
immediates posteriors al part seran en tot cas
de descans obligatori i ininterrompudes. No podrà cedir cap setmana a l’altre/a progenitor.
Les 6 primeres setmanes de permís després
del part són sempre obligatòries per a la mare.
Aquest permís s’ampliarà en dues setmanes més
en el supòsit de discapacitat de la criatura i, per
cada fill o filla a partir del segon (en cas de part
múltiple).
En els casos de part prematur i en aquells
en què, per qualsevol altra causa, la criatura
haja de romandre hospitalitzada a continuació
del part, aquest permís s’ampliarà en tants dies
com dure l’hospitalització, amb un màxim de
tretze setmanes addicionals.
En el supòsit de mort del fill o filla, el període
de duració del permís no es vorà reduït (sem-

pre que l’embaràs ha sigut com a mínim de 180
dies), tret que, una vegada finalitzades les sis
setmanes de descans obligatori, se sol·licite la
reincorporació al lloc de treball voluntàriament.

EN CAS D’ADOPCIÓ O ACOLLIMENT
El Permís de maternitat en cas d’adopció té una
durada de 16 setmanes, comptades a partir de la
resolució judicial que fa efectiva l’adopció. Les
condicions de durada i fraccionament són exactament iguals que en naixement.
Si és adopció internacional, on calga que dos
progenitors/es viatgen a l’estranger, el permís
es pot gaudir quatre setmanes abans que es
faça efectiva l’adopció. A més, també existeix
un permís amb retribucions bàsiques de fins
dos mesos abans de la data d’adopció per si els
tràmits legals requereixen la presència al país
d’origen de la criatura.
El RD-L 6/2019 contempla una novetat important: la possibilitat de fraccionar els permisos de maternitat i
paternitat, tant per part com per adopció. En el cas que tots dos progenitors/
es treballen, i transcorregudes les sis
primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi del permís es
pot portar a terme a voluntat, de manera interrompuda i fins que la criatura
complisca dotze mesos. En el cas del
gaudi interromput es requerirà, per a
cada fraccionament, un preavís d’almenys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.
Contacta amb nosaltres perquè t’assessorem sobre l’opció més adient per
la teua situació concreta.

TRÀMITS
PER SOL·LICITAR EL PERMÍS (A LA DT)
 Model de sol·licitud de permís emplenat i
signat, on indicarem les dates del gaudi i si
volem fraccionar-lo,
 Informe de maternitat expedit a l’hospital
pel metge/ssa.
 Llibre de família. Si no es compta encara
amb el llibre de família, s’ha de presentar
un certificat de la inscripció del fill o filla
en el Registre Civil. Si el descans del permís de maternitat ha començat abans del
part, es presentarà la documentació quan
la criatura haja sigut registrada.
Les funcionàries en pràctiques i de carrera no
han de fer cap altre tràmit, però les funcionàries interines, han de demanar a l’INSS la prestació per maternitat.
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Només funcionàries interines

PER SOL·LICITAR LA PRESTACIÓ (A
L’INSS)
 Model de sol·licitud de prestació emplenat
i signat
 Còpia de la sol·licitud del permís (enregistrat ja a la DT), o permís concedit
 Certificat d’empresa (expedit per la DT, a la
que demanarem que l’envie a l’INSS)
Com que el tràmit s’ha de fer a l’INSS, és convenient demanar cita prèvia amb antel·lació, per
poder sol·licitar la prestació el més prompte
possible després del naixement.

NOTA GENERAL DE LA PRESTACIÓ PER
MATERNITAT
La quantia de la prestació per maternitat és el
100% de la base reguladora que tinga la treballadora, prenent-se com a referència la data
de l’inici del permís maternal. A més, no està
subjecta a descomptes d’IRPF.

PERMÍS PER MATERNITAT ESTANT EN
ATUR
Les treballadores que estiguen cobrant la
prestació per atur en el moment del naixement,
adopció o acolliment, també tenen dret a percebre el subsidi per maternitat.
En aquests casos, el SEPE deixarà de pagar
la prestació per desocupació, i l’INSS haurà de
pagar la prestació per maternitat.
Així doncs, durant el període de prestació
del permís per maternitat, no es consumiran

dies de l’atur. Quan concloga el període del
permís maternal, la treballadora haurà d’acudir de nou al SEPE, per a sol·licitar continuar
cobrant l’atur. En un termini de 15 dies hàbils,
es realitzarà de nou el pagament, amb la mateixa quantia i la durada pendents en el moment en el qual se li va concedir la prestació
per maternitat.

PERMÍS PER LACTÀNCIA
Durant els primers 12 mesos de vida de la
criatura, les mamàs compten amb una hora
de pausa durant la seua jornada laboral per
a la lactància, que no es descompta del seu
salari.
EL RD-L 6/2019 també reconeix l’hora de
lactància a l’altra persona progenitora, que la
pot gaudir una volta haja acabat el seu permís
corresponent, o després de les 16 setmanes.
El dret és el mateix tant si es tracta de lactància
natural com artificial, i també si és per naixement, adopció o acolliment.
Les treballadores i els treballadors són qui
decideixen quan volen gaudir d’aquesta pausa,
arribant a un acord amb la direcció del centre.
Una altra opció és acumular la lactància en
un mes. I s’amplia un mes per cada fill a partir
del segon.
Per a gaudir de la lactància compactada
caldrà sol·licitar-ho 15 dies abans d’acabar el
permís maternal.
En cas de reducció de jornada, la lactància
es reduïrà també proporcionalment, tant si es
gaudeix en la fòrmula de temps al dia, com en
la modalitat d’acumulació en dies.

PERMÍS PER REDUCCIÓ DE JORNADA
La poden sol·licitar tant la mare com el pare, amb
la consegüent reducció proporcional del sou.

EXCEDÈNCIA PER CURA DE FILL/A
La llei també permet un període de excedència sense sou, durant un màxim de tres anys a
comptar des del naixement del bebé. És important que sàpies que la Conselleria té l’obligació de reservar-te el lloc de treball durant els
tres anys d’excedència i que no és necessari
que precises, en el moment de sol·licitar-lo, la
durada del permís: simplement hauràs de preavisar, amb dues setmanes d’antelació, quan
decidisques reincorporar-te al treball.
No és necessari que l’excedència se sol·licite immediatament, sinó que es pot gaudir en
qualsevol moment abans que el xiquet o xiqueta
complisca els tres anys.
Si decideixes incorporar-te abans, no podràs
demanar de nou excedència pel mateix fill/a.
El període d’excedència computa a l’efecte
d’antiguitat, d’atur i de jubilació. És a dir, es
consideren com cotitzats a Muface i a l’INSS a
l’efecte del dret a prestacions.
Com en el cas de la reducció de jornada,
aquest dret el poden exercir tant el pare com la
mare en igualtat de condicions.

Per a més informació, consulta la Guia
del permís de maternitat en el web del
Sindicat.

MATERNITAT I LACTÀNCIA DE LES PROFESSORES INTERINES
Les funcionàries interines i el permís de
maternitat
Cada curs escolar, un nombre reduït, però no
per això poc important, de professores interines
pateixen una situació injusta: han de triar entre
el seu permís per maternitat i un lloc de treball.
Quan una docent en permís de maternitat obté
plaça en les adjudicacions del juliol o en la primera de setembre, no hi ha cap problema: 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 del seu permís de maternitat.
La dificultat ve quan el naixement de la criatura té lloc en un moment en el qual a la mare
encara no li han adjudicat un lloc de treball ja
que, en aquests casos, la Conselleria d’Educació ha obligat les mares a renunciar al gaudir
del seu permís si volien ser contractades. El
Sindicat ha fet totes les gestions possibles davant de l’administració, però no hi ha hagut cap
rectificació i ara queda la via judicial.

La qüestió encara està oberta, atés que
l’acord de personal interí estipula el procediment que cal 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
La Conselleria d’Educació discrimina les dones
i coarta el seu dret al treball i a la maternitat?
Tot sembla indicar que així és, puix que, pel
simple fet d’haver sigut mare i estar gaudint del
permís per maternitat legalment reconegut, no
tenen dret que se’ls oferisca un lloc de treball,
amb els perjuís que econòmicament i administrativament es deriven d’aquesta actuació.
De la manera d’actuar de la Conselleria, es
deprén una postura contrària a dret, perquè
vulnera amb això tota la normativa vigent aplicable en aquest cas.
I quina és la norma que es vulnera? Entre altres:

 Constitució espanyola (article 35)
 Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat,
per a la igualtat entre dones i homes (article 4
sobre principis rectors de l’acció administrativa
i article 13, que regula l’accés a l’ocupació en
condicions d’igualtat).”
 Llei Orgànica 3 / 2007, de 22 de març, per a
la igualtat efectiva de dones i homes (articles
5, 8 i 10).
Les funcionàries interines i la lactància
Segons la Conselleria, les interines amb vacant fins al 31 d’agost només tenen dret a uns
quants dies d’acumulació per lactància i no al
mes sencer, però STEPV ha guanyat un recurs
que reconeix el dret d’una interina a l’acumulació de lactància per un mes.
El jutjat contenciós administratiu núm. 8 de València ha dictat sentència a favor d’un recurs
d’una professora interina, per la qual es reconeix
el seu dret a l’acumulació de la lactància. Si has
patit aquesta situació, t’animem a presentar recurs mitjançant els serveis jurídics del Sindicat.
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SISTEMES DE PROTECCIÓ

JUBILACIONS DEL FUNCIONARIAT DE CARRERA
NOMENAT ABANS DEL 31/08/2011
INFORMA
STEPV-IV
JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA
(Art. 29, Llei 50/84)
L’administració facilita
les instàncies.

REQUISITS

TERMINI

Tindre complits 60
3 mesos d’ananys i com a mínim 30 telació a la data
anys de serveis.
en què desitge
jubilar-se.

OBSERVACIONS
El cessament serà el mateix dia que ha escollit per a jubilar-se.
Si per a completar els 30 anys exigibles, hagueren de computar-se cotitzacions a altres
règims de protecció social, es requerirà que
els últims 5 anys de serveis computables per
a la determinació de la pensió de jubilació
estiguen coberts en el Règim de Classes
Passives de l’Estat.
Es pot renunciar fins el dia d’abans de la
jubilació.

JUBILACIÓ FORÇOSA PER
INCAPACITAT PERMANENT
(Art. 39.2 Llei de Funcionaris
Civils de l’Estat. Art. 28.2.c
Llei de classes passives). Pot
ser incapacitat Permanent
Total (IPT, per professió
laboral) o Absoluta (IPA, per
qualsevol professió o ofici).

Període carència
D’ofici o a instàn(període mínim de co- cies de l’interestització), per a tindre sat.
dret a pensió.
Patir incapacitat
permanent per a
l’exercici de les seues
funcions, bé per incapacitat física, bé per
afebliment apreciable
de facultats.

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 revisar la IPT i
progressar a la IPA (Sempre que la persona
interessada no tinga 20 anys o més cotitzats).
Es pot prorrogar per cursos escolars fins els
70 anys.

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.

DOCUMENTS
 Instància sol·licitud en
dos exemplars.
 Fotocòpia del DNI, per
les dues cares.
 Certificat literal de
naixement.
 Informe de vida laboral.
 És recomanable aportar
les dades bancàries

 Fotocòpia DNI, per les
dues cares.
 Certificat literal de
naixement.
 Domicili i particular i
telèfon.
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JUBILACIONS DEL PROFESSORAT NOMENAT
A PARTIR DE L’1/09/2011
(Reial Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre)

JUBILACIÓ FORÇOSA PER EDAT
EDAT DE JUBILACIÓ ORDINÀRIA (taula 1)
ANY DE JUBILACIÓ
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

Taula 3

PERÍODES COTITZATS

EDAT EXIGIDA

ANYS COTITZATS

% BASE REGULADORA

37 o més anys

65 anys

15

50%

Menys de 37 anys

65 anys i 10 mesos

16

52,3%

37 anys i 3 mesos o més

65 anys

17

54,6%

Menys de 37 anys i 3 mesos

66 anys

18

56,8%

37 anys i 6 mesos o més

65 anys

19

59,1%

Menys de 37 anys i 6 mesos

66 anys i 2 mesos

20

61'4%

37 anys i 9 mesos o més

65 anys

21

63,7%

Menys de 37 anys i 9 mesos

66 anys i 4 mesos

22

66,0%

38 o més anys

65 anys

23

68,2%

Menys de 38 anys

66 anys i 6 mesos

24

70,5%

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

25

72,8%

Menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 8 mesos

26

71,5%

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

27

77,4%

Menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 10 mesos

28

79,6%

38 anys i 6 mesos o més

65 anys

29

81,9%

Menys de 38 anys i 6 mesos

67 anys

30

84,2%

31

86,5%

32

88,8%

33

91%

34

93,3%

35

95,6%

36

97,8%

37

100%

DETERMINACIÓ DE PERÍODE COTITZAT:
 El còmput dels anys i els mesos de cotització es prendran en anys i mesos complets.
 Seran computables a l’efecte de períodes de cotització les excedències per cura de fills, permisos sense sou, períodes de cotització assimilats per part, excedències per cura de familiar, etc ...

ANYS COTITZATS NECESSARIS PER A PODER ACCEDIR A LA JUBILACIÓ:
 Els anys i mesos de cotització exigits per al càlcul de la Base Reguladora que posteriorment
serviran per al càlcul de la futura pensió són:

TEMPS COTITZAT (taula 2)

COMPLEMENT DE MATERNITAT PER A
LA DONA TREBALLADORA:
 Només s’aplicarà en els supòsits de jubilació forçosa i el percentatge d’increment va
en funció del nombre de fills/es

ANY DE JUBILACIÓ

PERÍODES COTITZATS

Taula 4

2020

276 mesos (23 anys)

2 fills / filles

5%

2021

288 mesos (24 anys)

3 fills / filles

10%

A partir de 2022

300 mesos (25 anys)

4 o més fills / filles

15%
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JUBILACIÓ ANTICIPADA PER VOLUNTAT DEL TREBALLADOR/A
REQUISITS:
1.- Tindre complida una edat que siga inferior en dos anys, com a màxim,
a l’edat exigida en eixe moment per a la jubilació ordinària.
2.- Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys en el
Règim General de la Seguretat Social.
3.- Que, almenys, dos d’aquests anys estiguen cotitzats en els 15 anys
immediatament anteriors i la pensió resultant siga superior a la
mínima.

QUANTIA DE LA PENSIÓ:
La quantia de la pensió es determinarà aplicant a la base reguladora el
percentatge general que corresponga en funció dels anys cotitzats i el
coeficient reductor del percentatge de pensió d’acord a la següent taula:

Taula 5

PER A PERÍODES COTITZATS

COEFICIENT REDUCTOR DEL
PERCENTATGE DE LA PENSIÓ
TRIMESTRAL

Inferior a 38 anys i 6 mesos

2%

Igual o superior a 38 anys i 6 mesos
i inferior a 41 anys i 6 mesos

1,875%

Igual o superior a 41 anys i 6 mesos
i inferior a 44 anys i 6 mesos

1,750%

Igual o superior a 44 anys i 6 mesos

1,625%

JUBILACIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT
I.- JUBILACIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT TOTAL PER A
LA PROFESSIÓ HABITUAL
- Inhabilita al treballador per a la realització de totes o de les tasques
fonamentals d’aquesta professió, sempre que puga dedicar-se a una
altra diferent.
- La quantia de la pensió serà el 55% de la Base Reguladora. Aquest
percentatge pot incrementar-se en un 20% més per als majors de 55
anys quan, per la seua falta de preparació general o especialitzada i
circumstàncies socials i laborals del lloc de residència, es presumisca
la dificultat d’obtindre ocupació en activitat diferent de l’habitual.
- Compatibilitats i incompatibilitats:
a).- De la pensió amb el treball:
En cas d’incapacitat permanent total per a la professió que
exercia l’interessat o del grup professional en què aquella estava
enquadrada, la pensió vitalícia corresponent serà compatible
amb el salari que puga percebre el treballador en la mateixa
empresa o en una altra diferent, sempre que les funcions no
coincidisquen amb aquelles que van donar lloc a la incapacitat
permanent total.

- Quantia de la pensió: Estarà formada per l’import de la pensió que
corresponga per incapacitat permanent, bé siga total o absoluta,
incrementada amb un complement destinat a remunerar a la persona
que atenga el beneficiari.
Import de el complement:
Serà el resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització
vigent en el Règim General en el moment del fet causant,
qualsevol que siga el règim en el qual es reconega la pensió, i
el 30% de l’última base de cotització de la persona treballadora
corresponent a la contingència de la qual derive la situació
d’incapacitat permanent. En cap cas, aquest complement podrà
tindre un import inferior al 45% de la pensió percebuda -sense el
complement- per la persona treballadora.

IV.- QÜESTIONS COMUNES
CÀLCUL DE LA BASE REGULADORA
- Quocient que resulte de dividir per 112 les bases de cotització de
l’interessat/da durant els 96 mesos immediatament anteriors al mes
previ al fet causant.
COMPLEMENT DE MATERNITAT PER A LA DONA TREBALLADORA

b).- De l’increment del 20% amb el treball i altres prestacions:
Percebre l’increment del 20% és incompatible:
• Amb la realització de treballs per compte d’altre o pròpia.
• I amb les prestacions de Seguretat Social que puguen derivarse d’aquests treballs, com són el subsidi d’incapacitat temporal
o de maternitat que persisteix més enllà de la relació laboral
o l’activitat professional, o les prestacions de desocupació que
pogueren correspondre per aquests

II.- JUBILACIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA
PER A QUALSEVOL PROFESSIÓ O OFICI

- Només s’aplicarà en els supòsits de jubilació forçosa i el percentatge
d’increment va en funció del nombre de fills/es.
Taula 6
2 fills / filles

5%

3 fills / filles

10%

4 o més fills / filles

15%

EXEMPCIÓ D’IRPF
- La que inhabilita per complet al treballador per a tota professió o ofici.
- Quantia: El 100% de la base reguladora.

III.- GRAN INVALIDESA
- La situació del treballador afectat d’incapacitat permanent i que,
per conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessite
l’assistència d’una altra persona per als actes més essencials de la
vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

Les pensions d’incapacitat permanent absoluta i les de gran invalidesa,
així com les de jubilació derivades d’elles, per canvi de denominació
en complir la persona beneficiària 65 anys d’edat, estan exemptes de
retenció de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
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L’EDUCACIÓ A
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.
• 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 ter-cer 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.

n Graus de parentiu
CONSANGUINITAT I AFINITAT
Per a calcular el grau de parentiu, per consanguinitat o per afinitat, tenim en compte les regles següents:
n

Cada pas que fem des de la nostra situació o la del/la cónjuge
és un grau.

n Amb els nostres ascendents, hem de pujar sempre de pare/mare

a pare/mare, i després descendir pels fills fins arribar a germans/es, oncles, ties, cosines…
Així, per arribar a la nostra tia, hem de pujar al nostre pare o mare,
després als avis i, per últim, als fills d’aquests, entre les quals està
la nostra tia. Són per tant, tres graus, perquè hem fet tres passos.
n

Entre els nostres descendents, baixarem de fills/es a fills/es.

n

El grau d’afinitat i de consanguinitat es calculen igual però, en
eixe cas, el punt de partida és el o la nostra cónjuge.

AVIS/ES

3r. GRAU

2n. GRAU

PARES O
SOGRES

ONCLES/
TIES

1r. GRAU

4t. GRAU

GERMANS/
ES

PERSONA O
CÒNJUGE

COSINS/ES

3r. GRAU

1r. GRAU

NEBOTS/ES

FILLS/ES

4t. GRAU

2n. GRAU

NEBOTS
NÉTS/ES

NÉTS/ES

2n. GRAU

3r. GRAU

BESNÉTS/
ES

28 / EXTRA INICI DE CURS / SETEMBRE 2020

EL PLA DE CONTIGÈNCIA DELS
CENTRES EDUCATIUS
El Pla de Contingència i continuïtat en el treball
durant la Covid-19 serà l’instrument de gestió
per a planificar i adoptar les mesures necessàries per a eliminar o minimitzar en tot el possible la potencial exposició al SARS-CoV-2.
Paral·lelament, el Pla de Contingència ha d’actuar com a eina per a assegurar que el funcionament de l’activitat preventiva de l’organització siga adequat, evolucionant cap a la millora
de les condicions de treball i la reducció de les
conseqüències dels riscos.
És elaborat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, amb la participació dels representants del professorat, els comitès de seguretat
i salut laboral i l’assessorament del Servei de
prevenció de Riscos Laborals (INVASSAT).
La seua finalitat és fer compatible la prestació
del servei públic educatiu, en les seues formes
de treball presencial del personal docent i no
docent dels centres educatius, garantir la coordinació amb les empreses concurrents que
exerceixen totalment o parcial la seua activitat
en els centres educatius dins de la integració
efectiva de les activitats laborals i, al mateix
temps, identificar els riscos d’exposició a la
COVID-19 dels diferents llocs de treball i activitats que es desenvolupen en aquests centres de
treball per a la seua reobertura, contenint les
mesures preventives i organitzatives per al seu
control, les mesures de protecció recomanades,
d’acord en tot moment amb la normativa vigent
i les recomanacions de l’autoritat sanitària.
És una eina per a assegurar el funcionament
adequat de l’activitat preventiva de cada cen-

tre, servei o unitat del sector docent. Ha de convertir-se en un document pràctic que reculla les
especificitats de cada centre. És una proposta
general i variable segons les instruccions sanitàries i ha d’anar adequant-se amb mesures
concretes a cada moment de la crisi.
S’hi estableixen les línies mestres que han de
guiar l’actuació dels centres educatius, de lespersones designades en la gestió de la prevenció, del personal docent i no docent, així com
del personal concurrent en el centre de treball i
l’alumnat, en relació amb la seua potencial exposició a la COVID-19.
El Pla de Contingència haurà de comprendre
les mesures, tècniques, humanes i organitzatives necessàries d’actuació a cada moment o situació respecte a la materialització
de la potencial amenaça. A més, s’hauran
d’establir clarament les instruccions i responsabilitats precises, per la qual cosa hauran de quedar definits:
- Quins recursos materials són necessaris.
- Quines persones/càrrecs estan implicats en el
compliment del pla i quines són les responsabilitats concretes d’aquestes persones/càrrecs
dins del pla.
- Quina normativa, protocols i/o instruccions
d’actuació han de seguir-se.
Instruccions generals i línies mestres que
hauran de ser desenvolupades en profunditat
per a la reordenació de l’activitat
1. Identificació dels recursos humans disponibles en cada centre educatiu.

STEPV I LA SALUT LABORAL
Des dels comités de Seguretat i Salut Laboral,
la representació 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. També
hem denunciarincompliments per part de l’administració davant Inspecció de Treball.
Els comités de Seguretat i Salut Laboral
Es tracta d’òrgans paritaris integrats per representants de l’administració i dels treballadors i
treballadores, que han de vetlar per la seguretat i la salut laboral i als quals pot adreçar-se
qualsevol treballador o treballadora.
S’hi pot traslladar qualsevol problemàtica personal o del centre de treball 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.
La comissió sectorial de seguretat i salut en
el treball
Les Comissions Sectorials de Seguretat i Salut en
el Treball són els òrgans de participació institucional específics de l’Administració de la Generalitat
en matèria de seguretat i salut en el treball.
Els delegats i delegades de Prevenció
Els delegats i les delegades de Prevenció de
STEPV 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. Han de ser consultats per

2. Detecció dels serveis essencials en el centre
de treball i aquells llocs de treball prioritaris
que garanteixen la continuïtat de l’activitat.
3. Identificació dels recursos materials i de les
condicions de seguretat necessàries en el centre de treball.
4. Coordinació d’activitats empresarials. Identificació de les interaccions amb personal extern
al centre i personal treballador concurrent en
el centre.
5. Verificació dels canals de compra, subministrament, ús, informació i manteniment dels
equips de protecció i altres recursos materials
necessaris per als centres educatius. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport subministrarà als centres públics de titularitat de la
Generalitat Valenciana i als centres privats concertats el material general de protecció individual necessari, per a cobrir les necessitats de
les fases de desescalada.
6. Preveure les formes de comunicació del contingut del Pla. El Pla de Contingència definitiu
serà difós a les persones amb responsabilitats
en la seua execució i a totes les persones delegades de prevenció. Així mateix, s’informarà
del seu contingut al personal empleat públic, a
l’alumnat i a les seues famílies. Una còpia del Pla
es traslladarà als Comitès de Seguretat i Salut i
es publicarà en la pàgina web del centre per al
coneixement de tota la comunitat educativa.
7. Designació de personal concret amb responsabilitat i decisió perquè puga vigilar el compliment de les mesures fixades en el Pla de Contingència del centre de treball.
El Pla de Contingència haurà de ser revisat periòdicament de manera ordinària i necessàriament. Aquesta revisió analitzarà les mesures
adoptades i, si escau, les que van resultar ineficaces per a identificar i proposar noves mesures, iniciant així un cicle de millora contínua.

l’administració per a les decisions referides als
treballadors i treballadores, amb caràcter previ
a la seua execució. 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.
Per a saber-ne més
AAVV (2004): “La salud del profesorado. Información sobre las enfermedades más habituales
y sobre las medidas para prevenirlas” (Tema del
mes), Cuadernos de Pedagogía, núm. 335.
Avilés, J.M. (2003): “Riesgos psicosociales en la
Enseñanza”, Cuadernos STEs-intersindical.
Navarro, J. (2001): “Legislació bàsica en Salut
Laboral”, Allioli.
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EXCEDÈNCIES
Normativa que regula les excedències Llei 7/2007, de 12 de abril, de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic. Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió
de la Funció Pública Valenciana

EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INTERÉS PARTICULAR
n Haver prestat serveis efectius en qualsevol de
les administracions públiques durant un mínim
de 3 anys immediatament anteriors.
n Per a sol·licitar el reingrés serà necessari haver estat en aquesta situació dos anys, almenys

n La concessió quedarà subordinada a les necessitats del servei degudament motivades.
n Els interessats i les interessades no meritaran retribucions, ni els serà computable el
temps que estiguen en aquesta situació als
efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim
de Seguretat Social que els siga d’aplicació..

EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INTERÉS FAMILIAR
n No es requereix haver prestat un període mínim de serveis.
n Els funcionaris i les funcionàries el cònjuge o
parella de fet legalment constituïda dels quals
visca en una altra localitat perquè ha obtingut
i està ocupant un lloc de treball de caràcter
definitiu com a funcionari de carrera o com a
laboral fix en qualsevol de les administracions

públiques, organismes públics i entitats de dret
públic dependents o vinculades a aquestes.
n Els interessats i les interessades no meritaran retribucions, ni els serà computable el
temps que estiguen en aquesta situació als
efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim
de Seguretat Social que els siga d’aplicació.

EXCEDÈNCIA PER RAÓ
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
No es requereix haver prestat un període mínim
de serveis ni termini de permanència. Durant
els sis primers mesos: dret a reserva del lloc
de treball que ocupara l’interessat o la interessada; aquest termini es pot prorrogar per tres
mesos, amb un màxim de díhuit, amb idèntics
efectes a fi de garantir l’efectivitat del dret de
protecció de la víctima. Durant els dos primers
mesos hi ha dret a percebre les retribucions íntegres i, si és el cas, les prestacions familiars
per fill o filla a càrrec.
n Computable el temps que estiga en aquesta si- tuació als efectes d’ascensos, triennis i
drets en el règim de Seguretat Social que els
siga d’aplicació.
n Les funcionàries interines poden gaudir
d’aquesta excedència, per bé que la reserva del
lloc de treball es mantindrà únicament mentre
no hi concórrega cap de les causes de cessament previstes per a aquest personal en aquesta llei.

EXCEDÈNCIA PER CURA DE FAMILIARS
C.1 Cura de fill o filla
n Màxim 3 anys, des de la data de naixement o
resolució judicial.

Comú a ambdues:
n No es requereix haver prestat un període mínim de serveis.
n El període d’excedència serà únic per cada
subjecte causant.
n Quan un nou subjecte causant done origen a
una nova excedència, l’inici del període d’aquesta posarà fi al període d’excedència anterior.
n En cas que dos funcionaris generaren el dret
a gaudir-ne pel mateix subjecte causant, l’administració podrà limitar-ne l’exercici simultani
per raons justificades relacionades amb el funcionament dels serveis.
n Computable el temps que els interessats i les
interessades estiguen en aquesta situació als
efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim
de Seguretat Social que els siga d’aplicació.
n Màxim 3 anys, des de la data de naixement o
resolució judicial.

C.2 Cura de cònjuge, parella de fet legalment
constituïda o familiar al seu càrrec
n Fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
inclusivament que per raons d’edat, accident,
malaltia o discapacitat no puga valdre’s per ell
mateix i no acomplisca activitat retribuïda.

n Reserva del lloc de treball obtingut amb
caràcter definitiu durant els tres anys de durada de l’excedència.
n El lloc de treball que s’estiguera ocupant amb
caràcter provisional, perquè no es dispose de
lloc de propietat, es reservarà durant els tres
anys de durada de l’excedència sempre que no
siga objecte de provisió amb destinació definitiva o, si és el cas, s’hi reincorpore el titular
d’aquest.
n El personal interí pot gaudir d’aquesta excedència, si bé la reserva del lloc de treball es
mantindrà únicament mentre no hi concórrega
cap de les causes de cessament previstes per a
aquest personal en aquesta llei.
n Es podrà participar en els cursos de formació
que organitze l’administració.

EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA
AUTOMÀTICA PER A PRESTAR
SERVEIS EN EL SECTOR PÚBLIC
n Procedirà aquesta declaració quan els funcionaris i les funcionàries de carrera hi accedisquen, bé per promoció interna o bé per altres
sistemes d’accés a altres cossos, agru- pacions
professionals funcionarials o escales de qualsevol administració públic (també incloses, societats mercantils o fundacions públiques controlades per les administracions públiques) i no
els corresponga quedar en una altra situació,
així com personal contractat laboral fix, tot això
sense perjuí del que disposa la normativa sobre
incompatibilitats.
n No és d’aplicació al personal interí.
n Els interessats i les interessades no meritaran retribucions, ni els serà computable el
temps que estiguen en aquesta situació als
efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim
de Seguretat Social que els siga d’aplicació.

ART.18

ESTUDIS 

ART.21

ART.22

ART.23

BEQUES D’ESTUDI
O INVESTIGACIÓ 

ASSISTÈNCIA a cursos de
perfeccionament professional 

MALALTIA DE FAMILIARS 

ART.24

VÍCTIMES de la
violència de gènere 

ART.3

ART.2

MATRIMONI 
o unions de fet

ASSISTÈNCIA a 
matrimonis o unions de fet

PERMISOS

ART.24

REDUCCIÓ DE JORNADA 
(personal amb jornada laboral completa)

REDUCCIÓ DE JORNADA

ART.20

INTERÉS PARTICULAR 

LLICÈNCIES
NO RETRIBUÏDES

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

ART.17

ASSISTÈNCIA a conferències, congressos, seminaris... 
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

• 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

Direcció del centre.

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.

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

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 proporcional.

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.

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.

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 de les necesitats del servei. També en podran gaudir els funcionaris
i les 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 l’efecte d’antiguitat.
• L’ Administració mantindrà el personal en alta en el règim de previsió social que corresponga.

Sol·licitud: Direcció General
de Personal.

DOCUMENTACIÓ

LLICÈNCIES RETRIBUÏDES

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

ART.4

ART.5

ART.6

ART.7

ART.8

ART.9

ART.24

ART.11

ART.12

ART.13

ART.14

ART.15

ART.16

TÈCNIQUES PRENATALS 

MATERNITAT BIOLÒGICA 

ADOPCIÓ 
acolliment de menors

ADOPCIÓ
INTERNACIONAL 

LACTÀNCIA 

PATERNITAT 

INTERRUPCIÓ DE L’EMBARÀS 

MÈDIC EDUCATIU 
i assistencial

MORT O MALALTIA GREU
DE FAMILIAR 
(consaguinitat o afinitat)

EXÀMENS 

TRASLLAT domicili 

DEURE INEXCUSABLE 

FUNCIONS representatives 

Justificant.

Direcció del centre.

Direcció del centre.

Direcció del centre.
Cal justificant després.

Direcció del centre.

Direcció del centre.

Direcció del centre.

Direcció Territorial.

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.

Establida en la normativa vigent.

Pel temps indispensable.

2 dies naturals.

El dia o els dies de celebració.

Cònjuge, parella de fet o familiar fins a 1r
grau (consanguinitat) 4 dies hàbils (6 a
més de 100 km de la localitat de residència). Familiar fins a 2n grau (consanguinitat) o 1r grau (afinitat) 3 dies (5, 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.

6 setmanes

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

Fins a 2 mesos, amb retribucions bàsiques.

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.

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.

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

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 administracions 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 amb el de la mare (sense superar el temps màxim de 16
setmanes o de les que legalment corresponguen). 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 (naixement abans de les 38 setmanes): 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

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

QUÈ HEM DE FER?
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17042
En funció de la gravetat, es podrà procedir de la manera següent:
 Lesió molt lleu que no requereix atenció mèdica especialitzada.
 Lesió lleu que requereix atenció mèdica. Després d’una primera cura per personal amb
formació en primers auxilis, cal facilitar el trasllat al centre assistencial corresponent.

Es tracta de situacions en què es considera que, per les característiques pròpies del lloc de
treball, pot existir un risc per al desenvolupament de l’embaràs. Situació diferent a la dels
embarassos que, per existir alguna complicació mèdica (embarassos de risc per amenaça
d’avortament, diabetis, hipertensió, etc.), són susceptibles de necessitar una baixa per incapacitat transitòria.

Accident de treball

Regulat a l’article 27 del Decret 7/2008, de 25 de gener, del Consell.
 La concertació d’una assistència a una consulta mèdica haurà de fer-se, preferentment,
fora de l’horari de treball. En cas de no ser possible, es pot assistir en horari laboral pel
temps indispensable per acudir i tornar al lloc de treball.
 S’ha d’acreditar mitjançant justificació mèdica, en què consten les dades personals del o la
pacient, del metge/metgessa, hora d’entrada i hora d’eixida.
 S’ha de sol·licitar a la Direcció del Centre.
 Aquests permisos no computen com a absències.

PERMÍS MÈDIC, EDUCATIU O ASSISTENCIAL

 Màxim 4 dies a l’any natural (és a dir, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre), motivats
per malaltia o accident i que no donen lloc a baixa mèdica.
 Només 3 dies podran ser consecutius. Si s’excedeix els tres dies consecutius s’hauran de
justificar com una baixa mèdica.
 Necessària justificació mèdica, amb data d’atenció mèdica, malaltia i prescripció de repós.
 Els dies que excedisquen dels 4 dies regulats, comportarán deducció d’havers. S’hi aplica
un descompte del 50% de les retribucions en cada dia nou d’absència.

Regulades en el Decret 96/2014, art. 2, de 13 de juny, del Consell.

ABSÈNCIES

Absències per malaltia (sense baixa)

2 LLICÈNCIA PER RISC DURANT L’EMBARÀS

B SEGURETAT SOCIAL
Funcionariat interí
El o la docent està obligat a:
 Presentar al centre de treball, els parts de baixa i confirmació en el termini de tres dies
comptats a partir de la data d’expedició. Així mateix, està obligat a presentar el comunicat
d’alta dins de les 24 hores següents a la seua expedició.
 En els parts de la Seguretat Social, el codi CIE apareix només en el part del treballador/a
per la qual cosa el o la docent ha de facilitar aquest codi per poder-lo gravar en ÍTACA.
El centre ha de remetre immediatament els parts de baixa i alta per correu electrònic o per fax
a la Direcció Territorial corresponent, departament de Seguretat Social, perquè aquesta puga
tramitar el procés davant l’INSS.

A MUFACE
Funcionariat de carrera o en pràctiques
El o la docent està obligat a:
 Presentar al centre de treball els parts de baixa i confirmació en el termini de tres dies,
comptats a partir de la data d’expedició.
 Presentar el comunicat d’alta al seu centre dins de les 24 hores següents a la seua expedició.
 Presentar les còpies per a l’òrgan de personal i MUFACE, la del mutualista se la quedarà la
persona interessada.
El centre, ha de:
 Dins el termini màxim de tres dies hàbils, gravar (la baixa i l’alta) en l’aplicació informàtica
ÍTACA. En l’apartat d’observacions és convenient indicar qualsevol dada complementària
d’utilitat sobre les circumstàncies de la malaltia del docent (embaràs, hospitalització, intervenció quirúrgica, durada de la baixa superior a la que indica el comunicat, etc.).
NOTA: hi pot haver personal que tinga l’assistència mèdica per la Seguretat Social.

1 LLICÈNCIES PER MALALTIA

Incapacitat temporal (amb baixa)

Baixes i absències

Aquest procediment afecta els o les docents pertanyents a la MUFACE quan se supera el termini de 90 dies en aquestes situacions.
A partir d’aquest termini (a partir del dia 91 de baixa mèdica IT):
 El o la docent deixarà de percebre en la seua nòmina les retribucions complementàries,
percebent, únicament, les retribucions bàsiques.
 El o la docent ha de percebre de MUFACE (prèvia sol·licitud de la persona interessada) un
subsidi per complementar aquestes retribucions.
 El o la docent haurà d’omplir la Sol·licitud de Subsidi i el Model 145 de retencions sobre el
rendiment de treball (disponibles al web de MUFACE) i lliurar-los en les dependències del
Servei Provincial de MUFACE, juntament amb parts de baixa i confirmació (còpies de MUFACE) fins a l’últim comunicat de confirmació del mes en què s’inicia la llicència. Mentre dure
la situació d’incapacitat temporal, la persona interessada haurà de fer arribar els parts
de confirmació (còpia de MUFACE) que li expedisca el seu metge o metgessa a la Direcció
Territorial, la qual s’encarregarà de remetre’ls a MUFACE juntament amb la llicència de
malaltia corresponent.
El comunicat d’ALTA (còpia de MUFACE), tant en el cas d’incapacitat temporal com en el de risc
durant l’embaràs, es lliurarà en la Direcció Territorial corresponent perquè aquesta puga procedir a regularitzar la nòmina del o la docent. Després d’això, la Direcció Territorial el remetrà
al Servei Provincial de MUFACE.

3 PROCEDIMENT PER DEMANAR EL SUBSIDI PER INCAPACITAT
TEMPORAL O PER RISC DURANT L’EMBARÀS

B SEGURETAT SOCIAL
Funcionaries interines
Les docents pertanyents al règim general de la seguretat social s’han de posar en contacte
amb la mútua perquè els indiquen els passos a seguir.

A MUFACE
Funcionaries de carrera o en pràctiques
La docent sol·licitarà un informe al seu metge o metgessa, o ginecòleg o ginecòloga, en què conste la setmana de gestació, la data probable de part i que es tracta d’un embaràs de curs normal.
Aquest informe s’ha d’acompanyar d’una instància en la qual EXPOSA que està embarassada i considera que en el seu lloc de treball hi ha un risc per al desenvolupament de l’embaràs
i SOL·LICITA la valoració del mateix per l’INVASSAT.
Aquesta instància junt amb l’informe mèdic l’ha de presentar directament en l’INVASSAT o
en el registre de qualsevol administració pública.
Una vegada l’INVASSAT emeta l’informe valorant la situació de risc durant l’embaràs i si
en el mateix es reconeix l’existència d’aquest risc, la docent el presentarà a la Direcció Territorial junt amb una instància (en què sol·licite la concessió de la llicència corresponent) i el
comunicat de baixa inicial expedit pel seu metge o metgessa. Aquest comunicat es renovarà
únicament al complir-se el dia 91 en aquesta situació, llevat que abans d’aquesta data haja
tingut lloc el part, cas en què haurà de presentar el comunicat de baixa de maternitat i el part
d’alta per risc durant l’embaràs.

pacitat transitòria.

RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
FUNCIONARI/IES INTERINS/INES
A la Mútua d’Accidents
 VALÈNCIA UMIVALE Tel. 900 365 012
 ALACANT IBERMUTUAMUR Tel. 900 23 33 33
 CASTELLÓ UNIÓ DE MÚTUES Tel. 900 50 60 70

Posteriors l’01.09.2011
A la Mútua d’Accidents
 VALÈNCIA UMIVALE Tel. 900 365 012
 ALACANT IBERMUTUAMUR Tel. 900 23 33 33
 CASTELLÓ UNIÓ DE MÚTUES Tel. 900 50 60 70

Sindicat de Treballadores i Treballadors
de l’Ensenyament del País Valencià

RÈGIM DE MUTUALISME ADMINISTRATIU (MUFACE)
FUNCIONARIS/IES DE CARRERA
Anteriors al 31.08.2011
A la companyia concertada amb l’assistència sanitària triada particularment (ADESLAS,
SANITAS, Seguretat Social ...)

Centres assistencials on s’ha de traslladar el personal accidentat dependran del regim a què
estiga adscrit:

ON S’HA D’ANAR?

 La direcció del centre haurà d’emplenar i entregar a la persona accidentada la sol·licitud
d’assistència sanitària per la mútua.
 A més, haurà d’emplenar l’informe de comunicació d’accident de treball (CAT), que consta
de 4 fulls: un per al personal accidentat, un altre per al centre (departament de recursos
humans), el tercer per a la mútua col·laboradora i l’últim per al Servei de Prevenció Riscos
Laborals. (SPRL).
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19244_BI.pdf

COMUNICACIÓ

formació en primers auxilis, cal facilitar el trasllat al centre assistencial corresponent.
 Lesió important que requereix atenció mèdica. Cal actuar amb prudència i després d’una
primera cura, a càrrec de personal amb formació en primers auxilis, i s’ha de facilitar el
trasllat al centre assistencial corresponent.
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112,82
219,34

1

106,52
106,52

129,05
348,39
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￼￼￼

Participant

Estades formatives

Participant

Participant

Participant

Participant

Projectes d’investigació i innovació
educativa

Programes institucionals

Elaboració de materials

Premis a la innovació

Títol de grau

Titulacions de caràcter oficial

Titulacions universitàries (diferents de l’al·legada com a requisit d’accés a la funció docent)

Participant

Programes europeus

Activitats assimilades a formació permanent amb equivalència en hores de formació

Participant

Grup treball

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Formació impartida: (ponent, tutor)

Participant

1

Crèdits / h.
certificades

Formació rebuda

Tipus participant

Seminari

Curs
Jornades
Formació en centres
Tallers

Activitats de formació permanent del professorat

Tipus activitat

100

20

1

8

100

50

30

30

4

50

30

30

Límit
any

140,47
488,86

Crèdits
Valor
Valor
mínim màxim

Activitats de formació Segons l’Ordre 54/2014, d’1 de juliol (DOCV 03/07/2014)

ACUMULAT

IMPORT

Imports

SEXENNIS
Observacions

81,65
570,51

5

Normativa: DECRET 164/2017, de 27 d’octubre, del
Consell, pel qual es regula el component retributiu
relacionat amb la formació permanent del funcionariat
docent i la realització de les activitats per a la millora de
la qualitat de l’ensenyament (DOGV 06/11/2017).
. El reconeixement del sexenni serà d’ofici sempre que
es tinguen els 100 crèdits de formació requerits per
l’Ordre 54/2014, registrats en el compte de formació.

2

1

100

Diploma d’estudis avançats

100

Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià 1

20

Funcionaris en pràctiques

20

20

100

100

100

100

100

100

100

100

20

20

5

Activitats educatives de caràcter conjuntural

15

Partitures musicals, diapositives, gravacions, produccions cinematogràfiques i vídeo
60 crèdits/núm. aut.
amb dipòsit legal

20
20

Coordinador TIC

Personal docent en llocs de catàleg o d’assessoria tècnica docent en l’administració
educativa (previst en l’article 20.5 de l’Ordre 65/2012, pel qual s’estableix el Pla
Anual de Formació)

Excepte en els casos previstos en la disposició transitòria tercera d’aquesta ordre.
Sempre que no coincidisca amb l’assignació de crèdits d’una altra convocatòria o d’un altre tipus d’activitat.

20

Coordinador de formació del centre

Lloc de treball

5

30 crèdits/núm. aut.

Articles en revistes especialitzades amb ISSN

15

60 crèdits/núm. aut.

Materials curriculars publicats en els repositoris educatius de les administracions
educatives 2

15

60 crèdits/núm. aut.

Llibres, CD, DVD i traduccions amb ISBN

Publicacions relacionades amb les diferents àrees curriculars o amb l’educació en general

5

5 crèdits/dia

Organització i direcció d’escoles de pares, mitjans de comunicació escolar, grups
teatre, i altres activitats de música, esport, mediambientals o culturals

Organització i intercanvi d’alumnes, viatges educatius

20

20

20

60

30

60

60

10

10

10

20

20

20

10

10

10

Activitats que contribuïsquen a la millora de la qualitat de l’ensenyament (ATENCIÓ: per aquest apartat només computen fins a 10 crèdits per sexenni)

20

Alumnes en pràctiques de formació inicial

Tutorització de pràctiques

Títol de cicle/grau

100

100

Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera

Titulacions oficials dels ensenyaments de règim especial

100

Diploma de Mestre de Valencià

Titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, de valencià i en llengua estrangera

Per cada títol

100

100

Títol de doctor

Titulacions pròpies de cada universitat

100

Títol de màster

Les activitats hauran d’estar
previstes en la programació general
anual del centre i en la seua
realització haurà de constar
en la memòria del centre.
Els certificats hauran d’estar signats
pel secretari del consell escolar.
Cal introduir-les en ITACA perquè
consten en el compte de formació..

És incompatible assignar crèdits
a aquestes titulacions i als cursos
realitzats per a obtindre-les.

Sempre que no hagen sigut al·legades com a requisit per a l’accés a la
funció docent.

COLZE A COLZE AMB TU
AMB LA NOSTRA ESCOLA
CALENDARI ESCOLAR 2020-2021
SETEMBRE
1
7

8

2
9

3

OCTUBRE
4

5

6

10 11 12 13

NOVEMBRE
1

5

6

7

8

2
9

3

10 11

12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

28 29 30

26 27 28 29 30 31
Inici de les classes

 7 de setembre. Infantil, Primaria, ESO,
Batxillerat, FPB.
 14 de setembre. FPB de segona oportunitat.
 17 de setembre. FPA.
 23 de setembre. Ensenyaments esportius
i artístics.

 5 d’octubre. EOI.

GENER

4

5

7

1

2

3

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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4

5

6

7

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 de maig, Dia del Treball
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6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

7

1

2

3

4

5

6

8

9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
6 de desembre. Dia de la Constitució.

25 de desembre. Dia de Nadal.
23 de desembre al 6 de gener. Vacances de Nadal.

9 d’octubre. Dia Nacional del País Valencià
12 d’octubre. El Pilar

1
8

2
9

3

MARÇ
4

5

6

7

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ABRIL

1

2

3

8

9

10 11 12 13 14

4

5

6

7

7

2

3

4

5

8

9

10 11 12 13

6

7

1

2

3

8

9

10 11

4

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

29 30 31

26 27 28 29 30
Pasqua: de l’1 al 12 d’abril.

JULIOL

1

5

22 23 24 25 26 27 28

8 de març. Dia de les dones.
19 de març. Sant Josep.
 Magdalena: del 6 al 14 de març.
 Falles: del 15 al 19 de març.

JUNY
1

3

1 de novembre. Tots Sants

23 de desembre al 6 de gener. Vacances de Nadal.
1 de gener. Cap d’any.
6 de gener. Reis.

MAIG

2

30

FEBRER

6

1

4

14 15 16 17 18 19 20

Inici de les classes

DESEMBRE

AGOST

6
5

6

7

1

2

3

8

9

10 11

14 15 16 17 18 19 20

12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

28 29 30

26 27 28 29 30 31

Final de les classes
 18 de juny. FPA.
 23 de juny. Infantil, Primaria, ESO, Batxillerat, FP,
FPB, FPB de segona oportunitat, Ensenyaments esportius i artístics.
 30 de juny. EOI.
 Fogueres: del 22 al 24 de juny.
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4
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