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ENSENYAMENT
Com cada nou curs, us presentem La Guia del professorat i dels centres 2014/2015,
que arriba amb tota la informació útil per encarar el curs.
Estar informat és tindre la capacitat de decidir.
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EDITORIAL
GUIA DEL PROFESSORAT I DELS CENTRES EDUCATIUS 2014-15

2010-2014: BREU BALANÇ DE LA
LEGISLATURA
En desembre de 2010 celebràvem les eleccions sindicals en l’àmbit educatiu de l’ensenyament
públic no universitare. Novament STEPV revalidava la majoria sindical gràcies al suport del
professorat. A les portes de les noves eleccions sindicals en desembre de 2014, cal fer balanç.

P

ocs mesos abans de les eleccions
sindicals de 2010, en el mes de
juny, començàvem a alertar de les
primeres retallades de plantilles que la
Conselleria d’Educació pretenia aplicar. En
aquell moment es tractava de retallar les
plantilles de secundària i FP.
Immediatament el Sindicat va convocar
mobilitzacions i va proposar a la resta de
sindicats accions unitàries per frenar
aquestes retallades. Aquest front comú no
va poder ser fins passades les eleccions
sindicals, i no per manca de voluntat de
STEPV. Així i tot, la unitat d’acció iniciada
en gener de 2011 es va mantindre durant
uns anys i, fins i tot, es va estendre al conjunt de sindicats de la funció pública en
2012 arran de la publicació del Decret
Vela.
Des d’aquell mes de juny de 2010 hem
assistit a una escalada de retallades any
rere any, curs rere curs: retallades de
plantilles, de programes d’atenció educativa, pressupostàries, salarials i de drets
aconseguits durant anys. Ens han augmentat les ràtios a les aules, la càrrega
lectiva i la feina burocràtica, i han acomiadat milers de docents interins. La foto fixa
ara mateixa en una aula és que tenim més
alumnat, menys docents per atendre’ls,
més hores lectives, més feina burocràtica i
estem més malpagats.
Els sindicats també vam patir una forta
retallada de permanents per dificultar la
feina d’oposició a les polítiques de retallades que s’estaven aplicant i les que s’estaven preparant per als mesos següents.
Fins i tot, un òrgan de representació social
consultiu, com és el Consell Escolar
Valencià, també va patir una forta retallada de les organitzacions socials més crítiques amb l’administració. Volien eliminar
tota oposició i crítica possible a les polítiques que volien desplegar. Cal dir, però,
que amb aquestes mesures no han pogut
comprar el silenci de STEPV ni reduir la
seua capacitat de resposta i mobilització.
Les retallades també han afectat l’a-

Reunió de la CPI, en el seu segon anniversari

lumnat, amb la modificació dels criteris
per accedir a les beques i ajudes de menjador, transport escolar i llibres de text.
Cada any s’incrementa el nombre d’alumnat, que per efecte de les polítiques de
retallades laborals i socials, només té un
plat de calent al dia: el del menjador escolar. I cada any, quan tanquen els menjadors escolars en juny, hem de veure com
augmenten les demandes de menjadors
socials, davant la impassibilitat de la nostra Conselleria i del govern valencià.
Els centres educatius tampoc no s’han
lliurat de les polítiques de reducció pressupostària. Hem hagut d’assistir a espectacles tan lamentables com l’afonament
d’una aula sencera a una escola de Santa
Pola, o del sostre en una altra de València.
O el desallotjament d’una escola a
Burjassot per les condicions d’inhabitabilitat. Aquest només són alguns exemples
de l’abandonament a què el govern valencià ha sotmés els centres públics mentre
regala sòl públic a les empreses per construirs centres concertats.
I és que les polítiques del govern valencià i espanyol en matèria educativa no
pretenen altra cosa que desmantellar la
xarxa de centres educatius públics per
afavorir la concertada. Així s’expliquen les

retallades d’unitats en infantil, fonamentalment, en l’arranjament escolar del curs
passat. Això, acompanyat de la implantació del districte únic que només ha beneficiat la xarxa concertada, com hem repetit
en diverses ocasions des que es va
implantar aquest model de distribució de
l’alumnat ara fa dos cursos.
L’ensenyament en valencià no s’ha salvat de la persecució. En 2011, el Sindicat
denunciava en l’informe sobre la situació
del valencià a l’ensenyament com la
Conselleria d’Educació estava entrebancant l’autorització de noves línies en valencià, situació que ara s’ha vist empitjorada
pel blindatge del castellà en la LOMQE,
que fa prevaldre, segons Conselleria el
dret de les famílies que volen ensenyament en castellà –per molt minoritari que
siguen- sobre les que opten pel valencià,
encara que siguen una aclaparadora
majoria.
Això, sumat a un model plurilingüe
imposat per la Conselleria, sense el consens de la comunitat educativa, que continua marginant l’ensenyament en valencià,
fa que la lluita per l’ensenyament en
valencià continue sent una emergència.
Un plurilingüisme d’aparador, que va
necessitar la contractació il·legal de pro-
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Acampada convocada per la Trobada de Plataformes Comarcals a la Conselleria d’Educació al juliol

fessorat d’anglés extern al sistema - que
gràcies a les denúncies del Sindicat es va
poder aturar- per posar-lo en marxa precipitadament.
I mentrestant, a l’estat espanyol, el
ministre Wert amenaçava amb promulgar
una nova llei educativa “para españolizar a
los niños catalanes”. Una llei que finalment serveix per a això i per a més coses:
eliminar la gestió democràtica dels centres, posar a dit les direccions, seleccionar
professorat i alumnat, segregar per sexes
i per rendiment escolar, reforçar l’adoctrinament religiós i afeblir la presència d’altres matèries, etc.
La LOMQE és, sens dubte, la llei educativa més rebutjada per la comunitat educativa i la societat en general, que ja ha
propiciat dues vages generals educatives i
decenes de mobilitzacions. El Sindicat, per
a evitar els danys que generarà l’aplicació
d’aquesta llei, ha oferit una Guia per a la
inaplicació de la LOMQE, a l’abast de tota
la comunitat educativa, amb 41 mesures
per a esquivar-la.
La Conselleria d’Educació sembla no
haver-nos castigat prou amb totes aquestes mesures i, en una nova ocurrència,
decideix avançar les proves de setembre
de secundària i batxillerat a juliol i l’inici
del curs escolar al 3 de setembre. Això ha
significat, en secundària, un nou augment
de càrrega per a molts docents que han
hagut de fer les proves que el professorat
interí cessat a 30 de juny no les podia realitzar. A més, tot indica que no han servit
per a l’objectiu que perseguia Conselleria
d’augmentar el nombre d’alumnat que
aprovava el curs gràcies a aquestes proves, a falta de les dades oficials que encara estem esperant. I en Primària, l’avançament del curs coincideix amb el nou currículum LOMQE, que no ha estat disponible
fins el mes de juliol, condemnant els mes-

tres d’aquesta etapa a preparar a marxes
forçades el curs.

LA RESPOSTA, DES
DE LA BASE
La magnitud dels atacs per part del
govern valencià i espanyol al sistema educatiu (i en general a l’incipient societat del
benestar) amb l’excusa de la crisi, ha
generat una resposta important de la
comunitat educativa i de la societat en
general.
Tots i totes recordem el moviment de
resposta a les retallades en 2012 i la forta
repressió que va patir a València el moviment estudiantil en febrer, encapçalat per
un grapat d’alumnes de l’IES Lluís Vives i
que va donar lloc a l’anomenada
Primavera Valenciana.
La irrupció de nous moviments de base
com el 15M, les Merees Verdes d’educació
i d’altres àmbits, la creació de Totes
Juntes o les Marxes de la Dignitat del
22M, entre d’altres, delaten la voluntat
d’una part important de la ciutadania de
canviar aquesta societat i de participar
directament i democràtica d’aquest canvi.
Un model de participació directa que propugna STEPV des dels seus inicis, també
en l’àmbit educatius.
És per això que STEPV i Intersindical
Valenciana participen en tots aquest moviments de base. És per això que hem apostat, en l’àmbit educatiu, per donar suport
incondicionalment i participar activament
en noves plataformes com Tots Som
Cremona a Alaquàs o PROU a Ontinyent,
les escoles de Castelló en lluita. Per això
també hem impulsat les Trobades de
Plataformes Comarcals, d’on va náixer l’acampada per l’escola pública que va tan-

La irrupció de nous
moviments de base com el
15M, les Merees Verdes
Totes Juntes o les Marxes
de la Dignitat delaten la
voluntat de la ciutadania de
canviar aquesta societat i de
participar democràticament
d’aquest canvi
car el curs 2013/14 en els jardins de la
pròpia Conselleria d’Educació. I per això
donem suport a les Marees per l’Educació
Pública i a les propostes de mobilització
que han llançat per al curs de l’aplicació
de la LOMQE.
Aquestes plataformes naixen des dels
mateixos centres educatius com a resposta a les agressions que estan patint. Són
plataformes assembleàries on cap tota la
comunitat educativa. STEPV entén que
aquest model de participació és el que
garantirà una resposta contundent i ampla
a les polítiques de retallades del govern
valencià i espanyol i facilitarà una resistència real a l’aplicació de la llei en els
nostres centres educatius. Amb la implicació de la gent, de la comunitat educativa, en la presa de decisions, en el debat,
en les propostes, en l’organització de les
accions, poble a poble i centre a centre, és
com serà possible el canvi cap al model
d’escola que volem.
Això també explica perquè STEPV va
crear, juntament amb AFID (Associació de
Funcionaris Interins Docents), la
Coordinadora de Professorat Interí (CPI)
en juny de 2012. La idea era crear una
estructura que aplegara el professorat
més castigat per les polítiques de retalla-
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des que els permetera organitzar la resposta i una xarxa de solidaritat entre el
professorat d’aquest col·lectiu, independentment del sindicat al qual estigueren, o
no, afiliats.
Tots aquests moviments de resposta i
d’autoorganització, han aconseguit, d’una
manera o d’una altra, posar contra les
cordes a l’administració. La Primavera
Valenciana va aconseguir tallar una escalada policial repressiva que podria haver
sigut molt pitjor del que és en l’actualitat.
Les plataformes educatives sorgides
aquest curs (Cremona, PROU, Castelló,
etc) han sigut l’exemple a seguir del moviment de resistència a les polítiques educatives dels governs valencià i espanyol i
han aconseguit establir uns vincles de
ferro entre la comunitat educativa de cada
un d’aquests centres i entre les plataformes que han començat a treballar juntes
en la Trobada de Plataformes Comarcals.
També han aconseguit situar el debat educatiu en l’actualitat mediàtica al País
Valencià amb les diferents accions que
han dut a terme al llarg del curs passat.
La lluita de la Coordinadora de
Professorat Interí des de 2012 ha sigut
capaç d’aglutinar el professorat interí i
visibilitzar la problemàtica d’aquest
col·lectiu, que pateix més que cap altre les
retallades en educació amb l’amortització
dels seus llocs de treball. L’acampada reivindicativa que va convocar la CPI, amb el
suport de STEPV, en juliol de 2012 ha sigut

la inspiració per a la nova acampada que
va convocar la Trobada de Plataformes
Comarcals en juliol de 2014. Les lluites i
les experiències es retroalimenten i s’expandeixen.
STEPV-Intersindical Valenciana continuarà potenciant aquests models organitzatius i la mobilització sostinguda en el
temps, per aconseguir un canvi real en les
polítiques educatives dels governs valencià i espanyol, independentment del partit
o partits que governen.

ACORDS I
DESACORDS
Perquè les expectatives de canvi de partit
de govern al País Valencià són més palpables que mai. També en l’àmbit estatal. En
aquest context i a pocs mesos de les eleccions municipals i autonòmiques, tots els
sindicats de la funció pública, excepte
STEPV i Intersindical Valenciana, han signat autèntics balons d’oxigen al govern
valencià en forma d’acords, que ni tan sols
recuperen les condicions laborals que ens
havien robat o són clarament perjudicials
per als treballadors i treballadores de
l’ensenyament i de la funció pública.
Per ordre cronològic, comentem els
acords als quals en referim:

ÉS STEPV EL SINDICAT DEL NO?
És bastant usual que l’administració i la
resta dels sindicats ens acusen de ser el
“Sindicat del no”. Això no és cert, com
demostren els 20 acords signats amb els
diferents governs del PP des de 1995,
com es pot veure en la relació següent.
Només no hem signat set acords, dels
quals quatre són els que acabem de
comentar (el de sexennis no l’incloem en
la relació perquè es va signar en una
comissió de la qual STEPV no forma
part).

ACORDS SIGNATS PER STEPV
EN EL PERIODE 1995-2014
1 Acord de plantilles d'Infantil i Primària
(1996). Encara que es va signar el 1996,
cal recordar que ha suposat un augment
de la plantilla dels centres d'infantil i primària
2 Acord de recol·locació del professorat
afectat per la reconversió del sector privat (1996).

3 Acord d'equiparació salarial (1999).
Augment de més de 111€ mensuals en
el Complement Específic. La seua revisió
va suposar 25€ mensuals més.
4 Acord de plantilles de Secundària
(1999). Augment de la plantilla dels IES i
garanties laborals per al professorat de
secundària. El procés d'adscripció que
també vam acordar va tancar el seu desplegament.
5 Acord de plantilles de Formació
Professional. (2001), amb un increment
de plantilles dels Cicles Formatius.
6 Acord de plantilles de secundària i
d'equiparació salarial del professorat
(febrer 2003).
7 Plantilles dels centres de Formació de
Persones Adultes (2004).
8 Acord de condicions laborals per al
personal de l'ensenyament privat concertat (2004). S'acorden diverses millores
per al personal dels centres privats concertats.
9 Protocol de negociació (febrer de

En un context d’expectativa
decanvi de govern al País
Valencià, els sindicats de la
funció pública han donat
balons d’oxigen al govern
valencià en forma d’acords,
que ni tan sols recuperen
les condicions laborals

Desembre 2012
Acord d’augment de permanents
sindicals
Després d’un any d’intenses i massives
mobilitzacions del conjunt de la funció
pública contra el Decret Vela, tots els sindicats excepte STEPV-Intersindical
Valenciana, signen un acord pel qual
incrementen el nombre de permanents
sindicals en 55 nous alliberats. No es pot
signar una acord d’aquestes característiques, que només beneficia les organitzacions signants, si no hi ha alhora un benefici al conjunt dels treballadors i treballadores que representen eixos sindicats. Es
va retirar el Decret Vela? Es va recuperar
la paga extra de desembre? Es van reduir
les ràtios o la càrrega lectiva del professorat? No! Per tant, és immoral signar un
2005). El document signat arreplegava
un compromís de l'Administració
Educativa per millorar el servei públic,
les condicions laborals del professorat i
per ordenar la negocació. Els resultats
finals, fins ara, no poden ser qualificats
de positius, ja que queden molts
assumptes pendents de complir.
10 Acord d'adaptació de llocs de treball,
Servei de prevenció i delegats de prevenció als centres (2005). Es pacten diverses
mesures per l'aplicació de la llei de riscos laborals al sector docent.
11 Acord de plantilles d'Infantil (novembre 2005). Creació de 526 llocs de treball.
S’aplicà en dos anys: setembre 2006 i
setembre 2007.
12 Acord sobre el procés d'adscripció i
concurs per als mestres que ocupen un
lloc de treball en els centres de
Formació de Persones Adultes (novembre 2005).
13 Acord sobre les plantilles de
Formació Professional (2006).
14 Acords sobre salut laboral (Juliol
2006). S'acorda la posada en funcionament dels serveis de prevenció, la seua
provisió, l'elaboració dels plans de prevenció, l'adaptació dels llocs de treball,
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acord que incrementa el nombre d’alliberats. Hi ha alguna relació entre aquest
acord i que en 2013 s’acabaren les mobilitzacions unitàries i se signaren molts
altres acords?

Abril 2013
Acord professorat interí
Si l’acord anterior va laminar la unitat sindical, l’acord de professorat interí la va
rematar. Mai abans s’havia signat un acord
que enviava a l’atur milers de docents. Ni
mai abans els sindicats signants havien
oferit tan poca resistència a una proposta
que, d’entrada, rebutjaven plenament.
Només STEPV va convocar les sis jornades de vaga que va demanar el professorat interí en les assemblees massives
d’Alacant i València en rebuig a la proposta
d’acord. I va ser l’únic sindicat que va
atendre les peticions de no signar del
col·lectiu.

Octubre 2013
Pròrroga Decret Vela
En març de 2012, la Conselleria d’Hisenda
i Administracions Públiques va fer una
oferta als sindicats que suavitzava el
Decret Vela. Una proposta que va ser
rebutjada en referèndum en el mes de
maig per la immensa majoria dels treballadors i treballadores de la funció pública.
Com és que, a l’any i mig, se signa un
acord amb un contingut molt similar, que
prorroga durant dos anys més el Decret

la creació de la figura de la delegada o
delegat de prevenció o l'adaptació dels
llocs de treball.
15 Acord per la distribució del 0,7% de
la massa salarial entre el professorat
valencià. (2006).
16 Acord sobre el decret d'adaptacions
dels llocs de treball i l'ordre del coordinador/a de centre en matèria de salut
laboral. 2008.
17 Addenda al document sobre la
implantació de la reforma educativa en
l'ensenyament privat concertat (2008).
Suposa el compromís de la Conselleria
d’Educació per a establir un calendari de
negociació.
18 Acord sobre acumulació d’hores de
lactància en l'ensenyament privat concertat (maig 2008).
19 Acord entre l’administració i les
organitzacions sindicals que fixa les
noves retribucions dels càrrecs directius
i de catalogació dels centres segons
alumnat i no segons unitats (2008).
20 Acord sobre el sistema de provisió
de llocs de treball en règim d’interinitat
(novembre de 2010).

Vela i es pacta la pau social just fins les
eleccions municipals i autonòmiques de
2015, sense consultar ningú com en maig
de 2012?
Que cadascú extraga les seues conclusions.

Abril 2014
Sexennis
Enmig de les vacances de Pasqua, la
Conselleria ens sorprén amb una nota de
premsa en què els sindicats que formen
part de la Comissió de seguiment de l’acord de sexennis de 1993 (que no s’havia
reunit des d’aleshores) han arribat a un
acord sobre el nou model de sexennis i de
les activitats de formació que hi computaran.
Tot d’esquenes al professorat i d’esquenes també a STEPV, que no va signar l’acord de 1993 de sexennis. Ni tan sols van
publicar el text de l’acord. Va ser STEPV
qui el va haver de publicar en tornar de
vacances i sol·licitar-lo en la primera
mesa de negociació. L’acord simplement
deia que es negociaria un decret i una
ordre de sexennis en la Mesa Sectorial i
s’adjuntaven els textos normatius acordats.
El decret s’oblidava del dret del professorat interí a cobrar els sexennis, malgrat
el degoteig de sentències guanyades per
STEPV des de feia mesos. L’ordre castigava el professorat que tenia activitats

ACORDS NO SIGNATS PER
STEPV EN EL PERIODE 19952014
1 Acord sobre concertació de l'Educació
Infantil en els centres privats (2004).
2 Acord sobre concertació del
Batxillerat en els centres privats (2004).
3 Acord sobre funcionament dels centres docents públics i sobre condicions
laborals i retribucions del professorat
(2007). STEPV no estava d’acord en la
manera en què es distribuïa l’augment
salarial aconseguit després d’una intensa mobilització, perquè incrementava les
diferències salarials entre el professorat.
4 Acord sobre drets sindicals per a
incrementar el nombre d’alliberats sindicals (desembre 2012). Enmig de l’aplicació del Decret Vela de retallades salarials STEPV-Intersindical Valenciana no
pot signar un acord que beneficia els sindicats mentre el conjunt dels treballadors i treballadores de la funció pública
està patint les retallades més brutals de
la història.
5 Acord sobre el sistema de provisió de

extraescolars però no suficients cursos de
formació per aconseguir els 100 crèdits
dels sexennis. Com que els textos ja estaven acordats prèviament, no es va voler
modificar ni el decret ni l’ordre en el sentit
que demanava STEPV en les meses de
negociació, malgrat que algun dels sindicats firmants ens va donar suport autoesmenant-se l’acord que ja tenien signat.
Esperpèntic i ridícul.

Juny 2014
Abonament 44 dies paga extra
L’últim acord que novament li dóna una
bombona d’oxigen ben plena al govern del
PP és l’acord sobre l’abonament dels 44
dies de la paga extra. Recordeu que tots
els sindicats hem guanyat sentències que
obliguen l’administració a retornar-nos
aquests diners robats. Doncs bé, el 9 de
juny la resta de sindicats, novament, signen un acord per ajornar fins 2015 la
recuperació d’aquests diners que els tribunals estan obligant a abonar als qui van
guanyar les sentències, que ho van cobrar
en juliol.
L’única garantia que tenim per cobrar
els 44 dies, i més ara que s’han anunciat
noves mesures de retallades, és presentar
recursos i guanyar les sentències. L’únic
acord possible amb l’administració era el
pagament immediat d’eixos 44 dies, però
també de la resta de la paga extra de
2012, reivindicació a la qual han renunciat
els sindicats signants.

llocs de treball en règim d’interinitat
(abril 2013). Suposa la reordenació del
professorat interí i, per tant, la pèrdua de
llocs de treball. Trenca el consens en
l’ordenació de les borses des dels anys
80.
6 Acord sobre condicions de treball i
retribucions del personal públic (octubre
2013). Suposa la pròrroga del Decret
Vela de retallades salarials i la pau social
amb el govern del PP en la funció pública fins 2015.
7 Acord sobre els 44 dies devengats de
la paga extra 2012. Ajorna fins a 2015 l’abonament d’aquests dies que les sentències guanyades obliguen a abonar i que
van ser abonades en juliol de 2014 a les
persones que van guanyar les sentències.
Tot i que no són acords, no hem donat
suport a les diferents Ofertes Públiques
d'Ocupació anuals en no resoldre la
situació de temporalitat del professorat
interí. Tampoc les diferents addendes de
desplegament de l'acord de professorat
interí de 1993 pel mateix motiu.
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NORMATIVA COMUNA A TOTS ELS ENSENYAMENTS
Normativa general
n NOVETAT Llei Orgànica 8/2013, de 9 de des-

embre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE
10/12/2013)
n Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (BOE 13/04/2007)
n Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
(DOCV 14/07/2010)

i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives (DOCV 31/10/2012)

Registre titulacions
n NOVETAT 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 Comunitat Valenciana
(DOCV 14/05/2014)

Normativa de retallades

n Acord de la Mesa General de Negociació I de la
Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l’Administració
de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en
el marc del diàleg social per al període 2014-2015
(DOCV 10/12/2013)
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)
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)
n Decret 73/2012, de 18 de maig, del Consell, pel
qual es determinen les condicions d’aplicació del
Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en
l’àmbit educatiu no universitari a la Comunitat Valenciana (DOCV 25/05/2012)
n NOVETAT Decret 96/2014, de 13 de juny, del
Consell, pel qual es determinen les condicions del
règim d’absències al treball per malaltia o accident
que no donen lloc a deducció de retribucions
(DOCV 19/06/2014)

Professorat interí

n Resolució de 18 d’abril de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’acorda la publicació de l’Acord subscrit el 3 d’abril
de 2013 per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals, pel qual s’establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat (DOCV 22/04/2013)

Sexennis
n NOVETAT Decret 99/2014, de 27 de juny, del

Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la
millora de la qualitat de l’ensenyança (DOCV
30/06/2014)
n NOVETAT 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 Comunitat Valenciana (DOCV 03/07/2014)

Formació del professorat

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 i per Decret
64/2011, de 27 de maig, en DOCV 30/05/2011)

Inspecció educativa

n RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2011, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual s’establix
la Carta de Bones Pràctiques de la Inspecció d’Educació de la Comunitat Valenciana (DOCV
01/07/2011)
n DECRET 103/2012, de 22 de juny, del Consell, pel
qual es modifica el Decret 98/2011, de 26 d’agost,
del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament
Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació,
Formació i Ocupació (DOCV 25/06/2012)

Complement direccions

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)

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

Reclamacions qualificacions

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

Menjador i transport escolar

n Ordre 48/2014, de 18 de juny, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca
la concessió d’ajudes de menjador escolar en els
centres educatius no universitaris de titularitat de
la Generalitat i privats concertats per al curs escolar 2014-2015 (DOCV 19/06/2014)
n Ordre 49/2014, de 18 de juny, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven
les bases reguladores i es convoquen les ajudes individuals per al servici de transport escolar per al
curs 2014-2015 (DOCV 19/06/2014)

Calendari escolar

n Resolució de 20 de maig de 2014, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, per la qual
es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 20142015 (DOCV 25/05/2014)

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 NOVETAT 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)

Plans d’autoprotecció

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)

n Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix
Admissió alumnat
el model de formació permanent del professorat
n Decret 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel
També pots consultar tota aquesta normativa en: http://stepv.intersindical.org/guies/normativa
http://stepv.intersindical.org/legislacio/legislacio_educativa

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)
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NORMATIVA

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (1)
Instruccions d'inici de curs 2014/2015

n Resolució de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent,
i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual
es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el
curs 2014-2015 (DOCV 23/07/2014)

Arranjament escolar infantil i primària

n Resolució de 14 de febrer de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es
modiﬁca el catàleg d’unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial de titularitat de la Generalitat (DOCV 18/02/2014 i modiﬁcació parcial en
DOCV 17/04/2014)

Organització centres

CEIP: n Decret 233/1997, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de les escoles d'educació infantil i dels col·legis d'educació primària
(DOGV 08/09/1997)
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)
n Ordre de 10 de maig de 1999 de la Conselleria

EDUCACIÓ INFANTIL
Ensenyaments mínims

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)

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'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana. (DOCV 03/04/2008)

Currículum segon cicle

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)

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)

de Cultura, Educació i Ciència, per la que s'adapten les normes contingudes en el Reglament Orgànic i Funcional de les escoles d'Educació Infantil i dels col·legis d'Educació Primària als col·legis
rurals agrupats (DOGV 16/06/1999)

Plantilles

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

Especialitats

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)

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

n 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’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV 14/01/09)
n Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret
2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir
els centres que impartisquen el primer cicle de
l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana
(DOCV 10/03/2011)
Segon cicle infantil: 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)

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

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (2)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Currículum bàsic
n NOVETAT Reial Decret 126/2014, de 28 de fe-

brer, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Primària (BOE 01/03/2014)

Currículum valencià
n NOVETAT Decret 108/2014, de 4 de juliol, del

Consell, pel qual s’establix el currículum i desplega
l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOCV 07/07/2014)

Obligatòria en la Comunitat Valenciana (DOCV
23/06/2011)

Premis extraordinaris

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

Contracte família tutor
n NOVETAT 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)

Avaluació

n Ordre de 13 de desembre del 2007 de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en educació primària (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

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

HORARIS (en 1r, 3r i 5è, horari LOMQE. En 2n, 4t i 6è, LOE. Totes les sessions són de 45 minuts)
ÀREES

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5é curs

6é curs

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL

-

4

-

4

-

4

CIÈNCIES NATURALS

2

-

2

-

2

-

CIÈNCIES SOCIALS

2

-

2

-

2

-

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

3

3

3

3

2

2

EDUCACIÓ FÍSICA

2

2

2

2

3

3

CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA

5

5

5

5

5

5

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

5

5

5

5

5

5

LLENGUA ESTRANGERA

3

3

3

3

3

3

MATEMÀTIQUES

6

6

6

5

5

5

RELIGIÓ / ATENCIÓ EDUCATIVA / VALORS SOCIALS

2

2

2

2

2

2

CULTURA VALENCIANA

-

-

-

-

1

-

LLIURE DISPOSICIÓ

-

-

-

1

-

1

30

30

30

30

30

30

TOTAL
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/val/ordenacion_eso.htm
Instruccions d'inici de curs 2014/2015

ESO i Batxillerat: n Resolució de 14 de juliol de
2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de
l'activitat docent en els centres que impartisquen
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant
el curs 2014-2015 (DOCV 23/07/2014)

Organització centres

n Decret 234/1997, pel qual s'aprova el reglament
orgànic i funcional dels instituts d'educació secundària (DOGV 08/09/1997)
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 del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària (BOE 12/03/2010)

la docència en l’ESO, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents
d’ensenyament (BOE 28/11/2008)

Plantilles

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

NOVETAT Contracte 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)

Àmbits

n Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel
qual s'estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l'ESO (BOE 05/01/2007)

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)

Currículum

Habilitacions transitòries

Ensenyaments mínims

n Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel
Ordre 75/2013, de 5 de juliol, de la Conselleria d’Equal s’establix el currículum de l’ESO
a la Comunitat Valenciana (DOCV
MATÈRIES
HORES SETMANALS
24/07/2007)
1r
2n
3r
4t

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)

Ciències de la Naturalesa

3

3

-

-

Biologia i Geologia (*)

-

-

2

3

Física i Química (*)

-

-

2

3

Educació eticocívica

-

-

-

2

Educació Física

2

2

2

2

Educació plàstica i visual (*)

3

-

2

3

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

C. socials, Geograﬁa i Història

3

3

3

3

Ed. ciutadania i els D. humans

-

1

-

-

Castellà: llengua i literatura

3

3

3

3

Valencià: llengua i literatura

3

3

3

3

Llengua estrangera

3

3

3

3

Matemàtiques

3

4

3

4

Música (*)

-

3

2

3

Avaluació

Tecnologies

2

-

3

-

Religió

2

2

1

1

Optativa

2

2

2

1

Informàtica (*)

-

-

-

3

Llatí (*)

-

-

-

3

Segona llengua estrangera (*)

-

-

-

3

Tecnologia (*)

-

-

-

3

Tutoria

1

1

1

1

TOTAL

30

30

32

32

Optatives

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

Especialitats

n Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de

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

ducació, Cultura i Esport, per la qual es desplega
l’article 9 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del
Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució de personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris
dependents de la conselleria competent en matèria d’educació i es modifica l’annex II de l’Orde de 29
de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOCV 09/07/2013)

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)

(*) D’acord amb l’art. 7.4 del Decret 112/2007, del Consell,
pel qual s’estableix el currículum de l’ESO, l’alumnat cursarà tres d’aquestes matèries. Els centres hauran d’oferirles agrupades per opcions que conﬁguren vies formatives
coherents. Aquestes opcions es vincularan preferentment
amb els estudis que, amb posterioritat, cursarà l’alumnat
en l’educació secundària postobligatòria.
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ELS ITINERARIS DE LA LOMQE
1r.
2n.
3r.

Ed. Infantil
0-3

1r.
2n.
3r.

Ed. Infantil
3-6

1r.
2n.
3r.

Ed. Primària
1r. cicle

Avaluació amb
efectes acadèmics

4t.
5é.
6é.

Ed. Primària
2n. cicle

Avaluació sense efectes acadèmics

1r.

E.S.O.

F.P. Bàsica

PMAR 2n.

2n.

12 a 15 anys

PMAR 3r.

3r.

E.S.O.

E. acadèmic

1r. cicle

2n. cicle

4t.

mín. 15 anys
màx. 17 anys

1r.
2n.

E. aplicat

15 o 16 anys



Graduat E.S.O.
E. acadèmic



Graduat E.S.O.
E. aplicat

Batxillerat

Títol Professional
Bàsic

F.P. Grau Mitjà
1r.
2n.



1r.
2n.

Títol de
Batxillerat



Títol
Tècnic F.P.

F.P. Grau
Superior

Universitat

Llegenda
Avaluació / revàlida



Prova d’accés



Títol
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BATXILLERAT, FP I EDUCACIÓ D’ADULTS
n Batxillerat

Organització i funcionament: n Ordre de

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

de persones adultes (FPA)

Legislació bàsica: n Llei 1/95, de 20 de gener, de

la Generalitat Valenciana, de Formació de Persones Adultes (DOCV 31/01/1995)
n Decret 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià,
pel que es crega la Comissió Interdepartamental
de la FPA (DOGV 12/05/1995, modiﬁcat per Decret
3/1998, de 20 de gener en DOGV 27/01/1998)
Currículum: nDecret 220/1999 de 23 de novembre
del Govern Valencià, pel que es regulen els programes formatius que ﬁguren en la Llei 1/95, de 20
de gener, de la Generalitat Valenciana, de 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 Ed. Secundària
(DOGV 18/02/2000)
n Ordre de 14 de juny de 2000 que regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes, i que dicta instruccions
per a l’organització i funcionament dels centres públics d’FPA (DOGV 28/06/2000)
Centres: n Decret 207/2003 de 10 d'octubre del
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 Conselleria 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)
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)
n Formació professional
Normativa bàsica: n Llei orgànica 5/2002, de
les qualiﬁcacions i de la formació professional
(BOE 20/06/2002).
n Reial Decret 1538/2006, de 15/12, que estableix
l'ordenació general de la FP (BOE 03/01/2007).
n Reial Decret 777/1998, de 30/04, pel qual es desenvolupen aspectes de l'ordenació d’FP (BOE
08/05/1998)
n Catàleg Nacional de les Qualiﬁcacions Professionals: http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html
Instruccions inici de curs 2014/15: n Resolució de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística
i de la Direcció General de Formació Professional
i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i
d'organització de l'activitat docent dels centres que
durant el curs 2014/15 impartisquen cicles formatius d’FP de GM i de GS (DOCV 21/07/2014)
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
del sistema educatiu (DOCV 24/09/2013)
Avaluació: 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 6/09/2010)
CIPFP: n Decret 115/2008, d’1 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els CIFP (DOCV 05/08/08)
NOVETAT FP Bàsica: n Reial Decret 127/2014,
de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de l’FP Bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s’aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen
els currículums bàsics i es modifica el Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals (BOE
05/03/2014)
FP Bàsica i PQPI:n Resolució de 24 de juliol de
2014, de la Direcció General de Centres i Personal
Docent, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyances de Règim
Especial, per la qual es dicten instruccions sobre
ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat
docent dels centres que durant el curs 20142015 impartisquen cicles formatius de FP Bàsica
i els segons cursos dels PQPI (DOCV 28/07/2014)
NOVETAT Programes Formatius: n Resolució
de 24 de juliol de 2014, de la irecció General de
Centres i Personal Docent i de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyances de Règim

Especial, per la qual es dicten instruccions per a
l’organització i funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2014/15
(DOCV 29/07/2014)
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 Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d’Educació, per la qual es publiquen els documents i models de gestió del mòdul professional de FCT (DOCV 8/09/2010 i correcció d’errades
en DOCV 10/09/2010)
Desdoblaments 2014/2015: n Resolució de 14
de juliol de 2014, del secretari autonòmic d’Educació i Formació, per la qual es publica la relació
d’especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament
per al curs 2014/15 (DOCV 18/07/2014)
FP Dual: n Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional
Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana
(DOCV 18/06/2013)
n Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional dual (DOCV 17/01/2014)

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

nat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit (DOCV 30/07/2010 modiﬁcat per l’Ordre 27/2011, de 5 de maig en DOCV 13/05/2011).
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 Comunitat Valenciana, i l’Orde 71/2010,
de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la
qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances
professionals de Música i de Dansa o bé que
acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit en la Comunitat Valenciana. (DOCV
13/05/2011)

Arts Plàstiques i disseny

Ordenació general estatal: 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)

Conservatoris elementals i professionals
Música i Dansa

NOVETAT Instruccions inici curs: nResolució

de 25 de juliol de 2014, de les direccions generals
de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, i de Centres i Personal Docent, per
la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyances artístiques professionals de música i
dansa per al curs 2014-2015 (DOCV 31/07/2014)
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).
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 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'alum-

Ensenyaments Artístics Superiors

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 i correcció d’errades en
BOE 06/11/2009).
Ordenació general autonòmica i plans d’estudis:
nDecret 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual
s’establix l’ordenació de les ensenyances artístiques
superiors i es determina el marc normatiu per a
la implantació dels plans d’estudis corresponents
als títols oﬁcials de graduat/da en les diferents ensenyances artístiques superiors (DOCV 10/05/2011).
Crèdits: 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 o Graduada en Art Dramàtic. (DOCV
10/11/2011).
Música
n Reial Decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual

REIVINDICACIONS PENDENTS
n CONSERVATORIS
• Actualització del reglament orgànic funcional dels Conservatoris Elementals i Professionals.
• Regulació de les funcions dels Professors
Pianistes acompanyants i ràtios d’alumnes
por professor.
• Regulació de l’assignatura de Música de
Càmbra.
• Adaptació i integració del Barem del Concurs de trasllats de conservatoris a la resta
de cossos de secundària.
n ISEA
• Exigència que tot el professorat, dels ensenyaments superiors i dels cicles formatius, s'adscriga a l'ISEA.
• Manteniment de les borses de treball en el
traspàs de competències a l’ISEA. Flexibilitat
per a poder triar més d'una especialitat.
• Estabilització de les plantilles, amb mesures urgents i sostingudes que eviten el nivell
d'eventualitat i la falta de transparència en
l’adjudicació de les comissions de servei.
• Obertura de les borses de treball necessàries, com dansa contemporània.
• Establiment de fórmules d'estabilitat del professorat interí i especialment dels mestres de
taller en escoles d'art i superior de disseny.
• Revisió de l’horari total lectiu del professorat i adaptació als estudis superiors.
• Negociació en el marc de la Mesa Sectorial
d’Educació de tots els aspectes que afecten
l’ISEA, especialment les condicions laborals
del professorat.
n EOI
• Expedició del nivell C1 pels certiﬁcats de nivell avançat de les Escoles Oﬁcials d'Idiomes.
• Ampliació i consolidació de la xarxa amb ediﬁcis propis. Construcció immediata de la
segona escola a València.
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).
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
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ARTÍSTICS, ESPORTIUS I D’IDIOMES (2)
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/da 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 en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV 18/10/2011)

Institut Superior d’Ensenyaments Artístics
(ISEA)

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).
n Estatuts: Decret 82/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ISEA
(DOCV 17/06/2009).
n Consell de Direcció: Resolució de 22 d’abril de
2010, del president de l’ISEA, per la qual es nomenen els membres no nats del Consell de Direcció
de l’esmentat institut (DOCV 11/05/2010).

contractació de professorat especialista (BOE
21/10/1995).
n Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)

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 ensenyances d'idiomes d'anglés, en la modalitat a distància That's English (DOCV 29/07/2013)

Currículum

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

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 en la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV 20/05/2013)

la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació
(BOE 09/04/2010 i correcció d’errades en BOE
03/09/2010)
n Ensenyaments esportius
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 Ordre de 15 de juny del 2009 de la Conselleria
d'Educació, per la que s'establixen mesures per a
promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV
17/07/2009)
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 Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de
dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt
nivell, d’alt rendiment o d’elit a la Comunitat Valenciana (DOCV 30/07/2010)
NOVETAT n Resolució de 30 de maig de 2014,
de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, i Centres
i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres de la
Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances esportives de règim especial durant el curs
2014-2015 (DOCV 12/06/2014)

Avaluació i proves

n Ordre de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació i promoció de les ensenyances d’idiomes (DOCV
19/02/2008).
Prova certificació: 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 Comunitat Valenciana (DOCV 08/11/2011)

Especialitats
Altres

n Professorat especialista: Reial Decret 1560/1995,
de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de

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

stepv.intersindical.org/espai
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NORMATIVA

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
NECESSITATS EDUCATIVES
ESPECIALS

n Decret 39/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, d’ordenació de l’educació per a l’atenció de
l’alumnat amb necessitats educatives especials
(DOGV 17/04/1998, modificat per Decret 227/2003
de 14 de novembre en DOGV 18/11/2003)
Infantil i Primària: n Ordre de 16 de juliol de 2001,
per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en
centres d’Educació Infantil (segon cicle) i Educació Primària (DOGV 17/07/2001)
n Ordre de 14 de juliol de 1999 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència, per la que es regulen
les condicions i el procediment per a flexibilitzar,
excepcionalment, la duració del període d'escolarització obligatòria dels alumnes que tenen necessitats educatives especials derivades de condicions personals de sobredotació intel·lectual
n Ordre de 4 de juliol de 2001, de la Conselleria
de Cultura i Educació, per la qual es regula l’atenció
a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa (DOGV 17/07/2001)
Secundària: n Ordre de 18 de juny de 1999 de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la
que es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria (DOGV 29/06/1999)
n Ordre de 14 de març del 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen Educació Secundària
n Ordre de 16 de juny del 2008 de la Conselleria
d'Educació, per la que es regula el programa de diversificació curricular en l'educació secundària obligatòria (DOCV 20/06/2008)
n Ordre d'11 de novembre de 1994 de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la que s'establix
el procediment d'elaboració del dictamen per a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials (DOGV 18/01/1995)
n Llei 13/1982 de 7 d'abril d'Integració Social dels
Minusvàlids (BOE 30/04/1982)
NOVETAT Unitat de conducta: n Resolució de 27
de juny de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cul-

tura i Esport, per la qual s’autoritza el funcionament d’una unitat específica per a facilitar la integració social de l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns
permanents o temporals de la personalitat o de la
conducta (DOCV 09/07/2014)

EDUCACIÓ ESPECIAL

Instruccions inici curs 2014/15: n Resolució de 21
de juliol de 2014, de les direccions generals d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de Centres i Personal Docent, per la qual s’aproven instruccions per al curs 2014-2015 en matèria d’organització i funcionament dels centres d’educació
especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (DOCV 29/07/2014)
n Resolució de 31 de juliol del 2000, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la que es dicten instruccions
per al curs 2000-2001 en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres específics d'Educació Especial de titularitat de
la Generalitat Valenciana (Prorrogades anualment)
Infermeria: 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 curs 2014/15: n Resolució de
22 de juliol de 2014, de les direccions generals d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l’organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, l’elaboració del seu pla d’activitats i de la
seua memòria durant el curs 2014-2015 (DOCV
29/07/2014)
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)
n Ordre de 10 de març de 1995, per la qual es determinen les funcions i es regulen aspectes bàsics
del funcionament dels serveis psicopedagògics escolars de sector (DOGV 15/06/1995)
Funcions i funcionament: n Orde de 10 de març de
1995 de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la
que es determinen les funcions i es regulen aspectes bàsics del funcionament dels servicis psicopedagògics escolars de sector. (DOGV 15/06/1995)
Model informe: n Orde de 15 de maig del 2006 de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la
qual s'establix el model d'informe psicopedagògic
i el procediment de formalització (DOGV 31/05/2006)
Full de notificació: 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)

REIVINDICACIONS PENDENTS
• Distribució equitativa de l'alumnat
nouvingut entre els centres públics i els
privats concertats.
• Pla interdepartamental de les institucions
públiques locals i autonòmiques per a la
compensació de desigualtats i la
prevenció del desarrelament i la
marginació social.
• Increment del personal d’orientació en
IES i Serveis Psicopedagògics Escolars
(SPE).
• Creació d’una xarxa per a la intervenció
coordinada de professionals de tots els
àmbits de l’administració: personal
educador i mèdic, d’assistència social i
mediació cultural, per millorar la
convivència i compensar les desigualtats.
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PROGRAMES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
CONTRACTE PROGRAMA

NOVETAT Curs 2014/15: n Ordre 42/2014, de 3

de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen els procediments
per a l’autorització als centres sostinguts amb
fons públics del projecte experimental de contracte-programa subscrit entre estos centres i
l’Administració educativa, en què s’inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa (DOCV 05/06/2014 i correcció d’errades en
DOCV 11/06/2014)
Objectiu: L’objecte del programa és incrementar
l’èxit escolar de l’alumnat i les taxes d’escolarització en l’educació postobligatòria per mitjà de la
subscripció de contractes programa signats entre
l’administració i cada un dels centres educatius seleccionats. Hi constaran els acords aconseguits entre ambdues parts, entorn dels objectius, les estratègies, els compromisos, els recursos, el grau
d’autonomia pedagògica i de gestió, el procés de
seguiment i els indicadors d’avaluació que expressen el nivell d’èxit dels resultats obtinguts.
Totes les actuacions i programes, com ara INTEGRA, EXIT i EXIT II, PROA, PASE, programes de
compensació educativa, PROFUNDIZA, Enriquiment Curricular, Ampliació d’Horari, en els quals
el centre estiga participant s’inclouran en el pla
d’actuació. També els programes de compensatòria.
La dotació de recursos humans addicionals per
als centres de titularitat de la Generalitat estarà
associada a la posada en marxa de mesures específiques, no tindrà caràcter definitiu i estarà condicionada a la renovació del contracte programa.
La dotació de recursos materials i econòmics estarà vinculada al compliment dels objectius del curs
anterior.
L’administració educativa podrà adscriure en comissió de servici per a cada curs escolar al professorat funcionari de carrera que es considere necessari per a l’aplicació de les actuacions aprovades del pla d’actuació.
La Comissió de Selecció, Seguiment i Avaluació podrà assignar, a cada un dels professors o professores participants, fins a un màxim de 60 hores per cada curs escolar vàlides per al sexenni.

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

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

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

COMPENSACIÓ EDUCATIVA

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

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

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

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ
PROFESIONAL INICIAL (en extinció)

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

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN IES

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

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

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

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

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

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

ALTRES PROGRAMES
Tauletes tàctils
L’objectiu del programa és fomentar l’ús de llibres
de text digitals amb tauletes tàctils com a suport
físic per part de l’alumnat de cinquè curs de Primària durant el curs 2014/15. El programa continuarà en el curs 2015/16 per a l’alumnat que continue en sisè de Primària.
Regulació: Ordre 63/2014, de 28 de juliol de 2014
(DOCV 01/08/2014).

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

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

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

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

TUTORIES I ASSIGNACIÓ DE GRUPS
Normativa reguladora de l’activitat educativa en els centres de primària i secundària

COS DE MESTRES
n Normativa
• Decret 233/1997, pel qual s'aprova el Reglament
Orgànic i Funcional de les escoles d'educació infantil i dels col·legis d'educació primària (DOGV
08/09/1997)
• 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)
• Resolució de 15 de juliol de 2014, de les direccions
generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació,
Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten
instruccions per a l'organització i el funcionament
en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i
col·legis d'Educació Primària durant el curs 20142015 (DOCV 23/07/2014)
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 234/1997, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d’Educació Secundària (DOGV 08/09/1997)
• 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 14 de juliol de 2014, de les direccions
generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica
i d'organització de l'activitat docent en els centres que
impartisquen Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat durant el curs 2014-2015 (DOCV
23/07/2014)
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 20 seran 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

qualsevol altra activitat pedagògica complementària.
n Hores lectives (20h): 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.
n Hores complementàries setmanals (5h): 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 caps de departament el nombre de grups
i d’hores lectives setmanals assignades a cada departament, amb indicació expressa de les hores /especialitat a impartir en valencià i en castellà.
• 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 assu-

mides 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 prof. especial d’ITEM.
Es farà una ronda en què primer es tria torn. Després, cada persona elegirà un grup d’alumnat de
l’especialitat i curs que desitge impartir preferentment. A continuació ho farà la persona a qui corresponga elegir en segon lloc i així successivament
fins que tot el professorat complete el seu horari
lectiu o s’hagen assignat totes les hores corresponents al departament. De totes les circumstàncies que es produïsquen en aquesta reunió s’alçarà
acta, signada per tots els membres del departament, de la qual es traslladarà una còpia de manera immediata a la direcció d’estudis. Si hi haguera
algun departament amb nombre insuficient d’hores lectives, l’horari que no completara les vint hores s’assignarà al professorat major de 55 anys.
• La caporalia d’estudis incorporarà, a cada horari personal, les hores individuals setmanals corresponents a guàrdies, tutories, (pares/mares...),
reunió de departament..., fins a completar les 25
hores d’obligada permanència en el centre.
• La caporalia d’estudis elaborarà els horaris setmanals seguint els criteris adoptats pel claustre.
• En la configuració de l’horari de guàrdies del centre es vetllarà perquè el professorat de cada departament tinga assignades hores de guàrdia en la
franja horària coincident amb l’horari lectiu d’atenció directa a l’alumnat per professorat del departament corresponent, per tal de garantir la impartició de les diferents matèries, àmbits i mòduls
a l’alumnat en cas d’absència del professorat titular.
• Les matèries a les quals corresponguen dos o tres
períodes lectius setmanals no poden ser impartides en dies consecutius. L’horari lectiu de l’alumnat no podrà incloure hores lliures intercalades ni
dos o més períodes lectius diaris de la mateixa matèria.
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TRASLLATS

EL CONCURS DE TRASLLATS
El concurs de trasllats és el procediment administratiu per a assignar desdora, premis extraordinaris o menció honorífica, altres titulacions universitinació definitiva al professorat funcionari de carrera que no en té i perquè el tàries (grau o cicle), certificats de les EOI, títol professional o superior de Múprofessorat que ja en té la puga canviar. Aquest curs el concurs de trasllats
sica o Dansa, títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu
és estatal. El professorat sense destinació definisuperior, o tècnic superior d’FP.
tiva (en pràctiques, en expectativa, suprimit) ha de
• Càrrecs directius i funcions docents: càrrec en
participar-hi forçosament, mentre que la resta, sem- Cada any, el sindicat elabora les
equip directiu, coordinació de cicle o etapa; cap de
pre que porte ja tot un curs com a mínim en situa- GUIES del concurs de trasllats amb
departament; assessoria de formació; direcció
ció definitiva, hi podrà concursar voluntàriament. tota la informació actualitzada. S’envia d’equip d’orientació; coordinacions: TIC, formació
El procediment té una primera fase, entre novem- als centres i a totes les persones
en centres, d’aula d’informàtica, didàctica o d’aubre i desembre, en la qual cal presentar la instàn- afiliades. També està disponible en el
lari d’EOI, etc.; funció tutorial a partir de la LOE.
cia de participació i tota la documentació justifica- web sindical
• Formació i perfeccionament: activitats de formació
tiva dels mèrits per al barem. La segona fase, que
(cursos, seminaris, grups de treball, jornades,
sol ser en gener, consisteix en la sol·licitud telemàtica de destinacions.
congressos, etc.) tant superades com impartides, i les especialitats adquiriEl barem del concurs de trasllats
des exclusivament mitjançant oposició.
El barem està estructurat de la següent manera:
• Altres mèrits: publicacions, materials curriculars, premis o participació en
• Mèrits docents: antiguitat com a funcionari/a de carrera, tot tenint en compprojectes educatius, premis artístics, composicions, concerts, exposicions, serte, els anys de provisional, els de permanència a un centre amb destí definiveis en l'administració, membre de tribunal d'oposició, tutor/a de les pràctiu i, si és el cas, els anys de docència a un centre/plaça d'especial dificultat.
tiques del màster de professorat o del títol de grau, i capacitació en llengua
NOVETAT: es puntua no haver obtingut Comissió de Serveis (4 punts).
estrangera.
• Mèrits acadèmics: doctorat, màsters oficials, DEA o suficiència investiga- • Valencià: Títol de Mestre: 5 punts.

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 de 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 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.
n 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.
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ENSENYAMENT PLURILINGÜE

REGULACIÓ DEL MODEL PLURILINGÜE
n Decret 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, pel
qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyança
no universitària a la Comunitat Valenciana (DOCV
06/08/2012)
n Resolució de 31 de gener de 2013, del director
general de Centres i Personal Docent, per la qual
s’establixen criteris de classiﬁcació i provisió per mitjà de comissions de servici, adjudicació provisional
i/o en règim d’interinitat de llocs de treball docent
que impartisquen en una llengua estrangera àrees,
matèries o mòduls no lingüístics, en els centres docents públics de la CV (DOCV 20/02/2013)
NOVETAT: n Ordre 90/2013, de 6 de novembre,
de la Conselleria d'Educació, 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 i en els
servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat (DOCV 08/11/2013)
Objectiu
Regular el plurilingüisme en l’ensenyament no universitari, mitjançant l’establiment de dos programes de caràcter progressiu d’aplicació en les
etapes d’Educació Infantil, Educació Primària,
Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
Programes
Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV): té com a llengua base per a l’ensenyament el valencià. Pot aplicar metodologies i mesures organitzatives d’immersió lingüística en
funció del context sociolingüístic i dels resultats de
les avaluacions.
Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà
(PPEC): programa plurilingüe que té com a llengua base per a l’ensenyament el castellà.
En els dos programes s’impartirà en tots els nivells
almenys una àrea, matèria o mòdul en la llengua

que no és la base del programa, a més de les àrees
o matèries lingüístiques.
Projecte Lingüístic de Centre (PLC)
La concreció normativa del PLC està en fase de negociació en la Mesa Sectorial d’Educació.
És el document del centre docent que arreplega les
mesures organitzatives i curriculars per al desenvolupament dels programes lingüístics que es
poden aplicar en un centre (substitueix el DPP i el
Pla de Normalització Lingüística). Un centre podrà
comptar amb un o els dos programes plurilingües en el projecte lingüístic.
Haurà d’arreplegar les actuacions generals i especíﬁques dissenyades en funció de la realitat lingüística de l’alumnat. Inclourà també els criteris
i procediments previstos per a la seua implantació, desenvolupament, seguiment i avaluació, així
com els possibles programes experimentals autoritzats en el centre i una relació nominal del professorat implicat amb la seua corresponent titulació i competència; així mateix, haurà d’incloure
un calendari d’implantació.
S’establiran les llengües d’ensenyament de les
diferents àrees, matèries o mòduls no lingüístics
del programa o programes plurilingües que es puga
autoritzar al centre.
Serà coordinat per la direcció del centre i l’elaboració correspondrà a la Comissió de Coordinació Pedagògica.
Una vegada oït el Claustre de Professors, es presentarà el projecte al Consell Escolar del centre,
o al Consell Social en el cas dels centres integrats
de Formació Professional, per a l’aprovació de la
proposta, que es remetrà a la Inspecció d’Educació per al seu informe i, posteriorment, a la Direcció
General d’Ordenació de la Conselleria per a la seua
autorització o, si és el cas, proposta de modiﬁcació.

Coneixement del medi natural i social
NOVETAT: El decret de plurilingüisme establia que
s’havia d’impartir en valencià en els termes municipals de predomini lingüístic valencià, i en castellà en els termes municipals de predomini lingüístic castellà. La LOMQE elimina aquesta matèria i la desglossa en dues: Ciències Naturals i Ciències Socials. El nou decret curricular de Primària
indica que almenys una d’aquestes matèries tindrà el mateix tractament lingüístic que Coneixement
del Medi, mentre que l’altra s’impartirà d’acord amb
el programa plurilingüe adoptat.
Ús de la llengua vehicular
En les àrees, matèries o mòduls lingüístics o no lingüístics impartits en valencià, castellà o en llengua
estrangera, l’alumnat haurà d’utilitzar eixa mateixa
llengua vehicular tant per a la comunicació oral com
escrita.
Transitorietat dels programes bilingües
actuals
Fins a l’aprovació dels projectes lingüístics dels centres educatius, estos contindran els programes plurilingües que corresponguen als programes d’educació bilingüe (PEV, PIL i PIP) que tenen implantats en el moment de l’entrada en vigor d’este decret. En este sentit, el PEV i el PIL s’assimilaran al PPEV i el PIP al PPEC.
Llengua base
La Conselleria d’Educació determinarà la llengua
base del programa o programes d’aplicació en cada
centre públic a la vista dels resultats de les avaluacions dutes a terme en el centre, de criteris de
planiﬁcació educativa que garantisquen el compliment de l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de
la Comunitat Valenciana i d’una consulta sobre la
preferència del programa que s’haurà de realitzar
en cada centre als pares, les mares o els repre-

La LOMQE, l’excusa perfecta per arraconar
més encara el valencià a l’ensenyament
Amb l’excusa que la LOMQE blinda el dret de les
famílies perquè els seus ﬁlls i ﬁlles reben l’ensenyament en castellà, la Conselleria d’Educació no ha autoritzat nous programes lingüístics
en valencià. Especialment greu ha estat el cas
de Castelló, on a més, la Conselleria té la barra d’argumentar que l’oferta en valencià i castellà està desequilibrada a favor de la primera!
La LOMQE no impedeix l’oferta d’ensenyament
en valencià. El que diu és que, en cas que les fa-

mílies no tinguen oferta en castellà en centres
sostinguts amb fons públic, l’administració garantirà aquest dret escolaritzant eixe alumnat
en centres totalment privats, a compte de l’administració.
Per tant, la Conselleria d’Educació força la interpretació de la llei per a negar el dret d’una
immensa majoria de famílies que volen escolaritzar els seus ﬁlls i ﬁlles en valencià a favor
d’una minoria.

Recordem que STEPV ja va denunciar en
l’informe sobre la situació del valencià a l’ensenyament de 2011, que l’administració valenciana estava entrebancant l’ampliació de línies en valencià. L’exemple més clar el tenim
en les tres escoles, dues públiques i una concertada, que van guanyar els respectius recursos perquè no obtenien l’autorització corresponent per a implantar noves línies en valencià.
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sentants legals de l’alumnat, prèvia campanya informativa per part de La Conselleria d’Educació sobre la consecució dels objectius plurilingües.
Reforç de l’anglés
Per a reforçar l’aprenentatge de l’anglés, els centres podran plantejar un increment horari de l’ensenyament de la llengua anglesa.
Educació Infantil
El programa plurilingüe es caracteritzarà, a més
de per l’ensenyament en valencià i/o castellà, per
l’exposició a la llengua anglesa a partir del primer
curs del segon cicle de l’Educació Infantil.
Educació Primària
Els programes plurilingües es caracteritzaran, a
més de per l’ensenyament en valencià i castellà,
per l’ensenyament en anglés de continguts especíﬁcs del currículum, almenys, d’una àrea no lingüística, amb la prèvia autorització de l’administració educativa.
ESO, Batxillerat i FP de grau mitjà
Es caracteritzaran, a més de per l’ensenyament en
valencià i castellà, per l’ensenyament de continguts
especíﬁcs del currículum, com a mínim, d’una matèria o mòdul no lingüístic en anglés, amb la prèvia autorització de l’administració educativa.
Professorat
Reconeixement La Conselleria d’Educació tindrà
en consideració el professorat que imparteix en una
llengua estrangera les àrees, matèries o mòduls
no lingüístics als efectes que es determinen en els
diferents concursos d’àmbit autonòmic en què participe el professorat, així com en les activitats de
formació permanent del professorat.
Capacitació i formació La conselleria facilitarà la
formació contínua del professorat en valencià i en
anglés.
Dotació econòmica
Cap. El desplegament d’aquest decret haurà de ser
atés amb els mitjans personals i materials de la
Conselleria d’Educació.

En el curs 2013/14, l’estratègia de la Conselleria d’Educació ha estat la de retallar línies d’infantil mitjançant l’arranjament escolar. I en
aquells centres de dues línies, una en valencià
i l’altra en castellà, la que es perdia era la línia
en valencià, per a garantir eixe dret protegit per
la LOMQE a les famílies que volen l’ensenyament
en castellà. Així ha passat en molts casos. A Ontinyent, a València, a Castelló. En alguns casos,
la pressió ha fet que la Conselleria rectiﬁque,
com el cas del Pare Català de València, entre
d’altres. Amb una solució esperpèntica que, novament, certiﬁca que quan interessa sí que hi ha
recursos econòmics. En el cas del Pare Català,
la Conselleria no ha tingut cap problema per habilitar una nova unitat en castellà per a quatre
famílies i amb un màxim de 10 alumnes. Tot un

Altres llengües estrangeres vehiculars
La Conselleria d’Educació podrà autoritzar, en els
centres docents que vehiculen en anglés almenys
una àrea, matèria o mòdul no lingüístic, la possibilitat de vehicular addicionalment en una altra llengua estrangera diferent de l’anglés una àrea matèria o mòdul més. Aquesta autorització estarà condicionada a l’existència, en el mateix centre, de recursos humans suﬁcients.
Normativa transitòria d’aplicació
Fins a la implantació dels programes plurilingües
d’acord amb el calendari d’aplicació es mantenen
en vigor els programes lingüístics regulats en la normativa anterior al decret de plurilingüisme que, alhora, són derogats: disposicions previstes en el Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell, sobre aplicació de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, en
l’àmbit de l’ensenyment no universitari de la Comunitat Valenciana; així com les relatives a l’article 88 del Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació
Primària, i els programes d’educació bilingüe previstos en l’article 102 del Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d’Educació Secundària; Ordre
de 30 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’estableixen els
requisits bàsics, criteris i procediments per a aplicar en els centres educatius un programa d’educació
bilingüe enriquit, i la Resolució de 30 de juliol de
2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableix els requisits bàsics, criteris i procediments
per a aplicar en els centres educatius un programa d’educació plurilingüe que permeta fomentar
una primera aproximació a la llengua anglesa en el
segon cicle d’Educació Infantil).

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

Altra normativa

Derogació normativa
Queden derogats:
Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell, sobre aplicació de la Llei 4/1983, de 23 de novembre,
de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià;
Els programes d’educació bilingüe a què fa referència els ROF de Primària i Secundària;
Totes les disposicions del mateix o inferior rang
que s’oposen al que disposa el decret.

n Ordre de 30 de juny de 1998 per la qual s'estableixen els requisits bàsics, criteris i procediments per a aplicar en els centres educatius un
programa d'educació bilingüe enriquit (DOCV
14/07/1998)
n Resolució de 30 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableix els requisits bàsics, criteris i procediments per a aplicar en els centres educatius un programa d’educació plurilingüe que permeta fomentar una
primera aproximació a la llengua anglesa en el
segon cicle d’Educació Infantil.
n Ordre de 19 de maig de 2009, de la Conselleria
d’Educació, per la qual s’estableix l’organització,
estructura i funcionament d’un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana
(DOCV 12/06/2009)
n Ordre 19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es va establir la Xarxa de Centres Docents Plurilingües a la Comunitat Valenciana, impartir en el seu currículum almenys una àrea, matèria o mòdul en llengua estrangera, preferentment en anglés.
n Resolució de 3 de febrer de 2012, de la Direcció
General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual
es regula l’aplicació del Portfolio Europeu de les
Llengües electrònic, e-PEL(+14), als IES, FPA i EOI
(DOCV 22/02/2012)

luxe quan la resta de centres estan amb les ràtios màximes!
Una altra mesura per a desestabilitzar els
avanços assolits ﬁns ara és la pretesa llibertat
dels pares i mares per a triar la llengua vehicular
dels seus ﬁlls i ﬁlles en incorporar-se al sistema educatiu. També ho diu la LOMQE i el nostre decret de plurilingüisme.
D’aquesta manera es poden crear conﬂictes
en la comunitat educativa dels centres allà on
mai no n’hi ha hagut a tots els territoris de parla catalana.
A les Illes Balears, gràcies a la campanya de
conscienciació d’STEI i a la campanya d’Enllaçats, el resultat d’aquestes enquestes va permetre tergiversar els plans del govern Bauzà.
Al País Valencià encara estan per regular

aquestes “consultes”. Ja veurem què passa.
En deﬁnitiva, la proposta lingüística de la LOMQE és una ingerència a l’autonomia dels territoris amb llengua pròpia, un atac als consensos
assolits ﬁns ara i un entrebanc per als processos de normalització lingüísitica en els nostres
territoris.
Això, combinat amb l’obssessió de la nostra
Conselleria en obstaculitzar l’avanç del valencià a l’ensenyament ens obliga a intensiﬁcar la
lluita en defensa de les línies en valencià.
Així i tot, per més que intenten impedir-nos
la normalitat del català en els nostres centres
educatius, els nostres pobles tenen la voluntat,
i cada vegada es fa més evident, de mantindre,
estendre i potenciar en l’àmbit educatiu i socialment la nostra llengua pròpia.
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COM ACONSEGUIR LA CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ I LLENGÜES
ESTRANGERES
Normativa

n Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per
a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries (DOCV 18/04/2013)
NOVETAT nResolució 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 Comunitat Valenciana (DOCV 14/05/2014)
COM S’OBTÉ
CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA MÍNIMA:
- C1 en Valencià (Nivell Mitjà JQCV o certiﬁcat
universitari equivalent)
COMPETÈNCIA PROFESSIONAL:
Per la Conselleria d’Educació
- Superació d'una prova convocada d'acord amb els
objectius i continguts establits en l'annex II de l'Orde 17/2003. Es convocaran cursos per a la preparació de la prova per al personal docent i el personal
tècnic educatiu i personal en borses de treball (no
pot suposar més del 50 % de participació).
Per les universitats valencianes (dues vies):
a) Superació del pla de formació lingüística i di-

dàctica ajustat als continguts de competència
professional (annex II de l'ordre 17/2013).
b) Formació no inferior a 24 crèdits o 24 crèdits
ECTS que ha d'justar-se als continguts de competència professional (annex II de l’ordre 17/2013).
FACULTA PER A:
– L'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries.
– Impartir continguts curriculars de valencià en
Educació Infantil i l'Àrea de Valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària.
– Impartir el mòdul de Valencià en el cicle I de la
Formació Bàsica de Persones Adultes.

És requisit mínim per a l'ensenyament en valencià com a llengua vehicular.
A partir del curs 2017/18 és requisit per al concurs
de trasllats en el cas del funcionariat de carrera i
per al manteniment en les borses de treball per al
professorat interí. També per al professorat de religió. S’exceptua d’aquest requisit el professorat
d’ensenyaments artístics i EOI.
Regulació: Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de
la Conselleria d'Educació, 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 dependents de la Generalitat (DOCV 08/11/2013)

tècnic educatiu i personal en borses de treball (no
pot suposar més del 50 % de participació).
Per les universitats valencianes (dues vies):
a) Superació del pla de formació lingüística i didàctica ajustat als continguts de competència
professional (annex II de l'ordre 17/2013).
b) Formació no inferior a 32 crèdits o 32 crèdits
ECTS, que ha de circumscriure's a estudis d'educació superior conduents al títol de mestre en qualsevol especialitat, o títol de Grau equivalent, o bé

al títol de llicenciat en Filologia en qualsevol de les
seues especialitats, o títol de grau equivalent.
FACULTA PER A:
– L'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries.
– Impartir continguts curriculars de valencià en
Educació Infantil i l'Àrea de Valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària.
– Impartir el mòdul de Valencià en el cicle II de la
Formació Bàsica de Persones Adultes.

DIPLOMA DE MESTRE EN VALENCIÀ
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA MÍNIMA:
- C2 en Valencià (Nivell Superior JQCV o certiﬁcat universitari equivalent)
COMPETÈNCIA PROFESSIONAL:
Per la Conselleria d’Educació
- Superació d'una prova convocada d'acord amb els
objectius i continguts establits en l'annex II de l'Orde 17/2003. Es convocaran cursos per a la preparació de la prova per al personal docent i el personal

CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT EN LLENGUA ESTRANGERA
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA MÍNIMA:
- B2 en la llengua estrangera corresponent
COMPETÈNCIA PROFESSIONAL:
Per la Conselleria d’Educació
- Superació d'una prova convocada d'acord amb els
objectius i continguts establits en l'annex II de l'Orde 17/2003. Es convocaran cursos per a la preparació de la prova per al personal docent i el personal

tècnic educatiu i personal en borses de treball (no
pot suposar més del 50 % de participació).
Per les universitats valencianes (dues vies):
a) Superació del pla de formació lingüística i didàctica ajustat als continguts de competència
professional (annex II de l'ordre 17/2013).
b) Formació no inferior a 24 crèdits o 24 crèdits
ECTS que ha d'justar-se als continguts de competència professional (annex II de l’ordre 17/2013).

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

ATENCIÓ: l’expedició de les titulacions administratives estarà supeditada al fet que s’acredite tant la formació lingüística prèvia exigida en la llengua corresponent, com la superació de les proves, pla de formació lingüistica i didàctica o dels crèdits universitaris requerits.
ACREDITACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES

n Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d’ensenyança no universitària per a l’acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls
no lingüístics (DOCV 25/06/2012).
n Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, 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 (DOCV 20/05/2013)
Des del curs 2012/13 hi ha la possibilitat d’acreditar els funcionaris de carrera, en pràctiques i interins dels cossos de Mestres, Catedràtics i Professors d’Ensenyament Secundari i de Professors Tècnics de Formació Professional per a l’acreditació de la seua capacitació en anglés, francés, alemany i italià per a
impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics en els idiomes esmentats en els programes d’educació plurilingüe. Han de reunir els requisits establerts en la normativa. S’exceptua el personal de les especialitats d’idiomes moderns i els qui ja tinguen la capacitació en llengua estrangera.
El termini de presentació de la documentació està permanentment obert, a ﬁ de facilitar l’acreditació en el moment en què s’o btinga el requisit.
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FORMACIÓ AFEDAP 2014
Acord de Formació als Empleats de l’Administració Pública
INAP Instituto Nacional de la Administración Pública

Formació contínua dirigida exclusivament als empleats/des públics.
Matrícula oberta en setembre fins completar les places.

MODALITAT TÍTOL

HORES

LLOC

*



Curs baixa visibilitat, utilització de corda guia (per a personal bomber)

25

València



La responsabilitat del personal funcionari al servei de les administracions
públiques

25

Aula virtual



Atenció al públic estranger

30

Alacant



Representació del personal funcionari a l’administració i negociació
col·lectiva

20

València



Atenció a les persones amb diversitat auditiva. Bàsic del llenguatge de
signes

30

Aula virtual



Iniciació firma electrònica

30

Xàtiva



Avaluació de l’exercici

30

Aula virtual



Negociació i resolució de conflictes

20

Xàtiva



Taller d’educació de la veu i foniatria per a parlar en públic

10

*
Xàtiva *



Organització del treball, racionalització d’horaris i ús del temps

20

Seu de València



Serralleria i tècniques d’accés en cas d’emergència (per a personal bomber)

30

València




Llenguatge de gènere en l’Administració pública

20

Aula virtual

Treballant amb Moodle

20

Aula virtual



Modernització i qualitat de l’administració pública

20

Xàtiva



Curs d’actuacions bàsiques amb accidents previ a l’arribada dels mitjans
sanitari (per a personal bomber)

40

València

*



Formació de sexologia per a professionals de l’àmbit sanitari i educatiu

25

València

*

Preparació d’oposicions per a policia local

6

Comença el 02/ 09 / 2014
C/ Sant Vicent, 85 - 5

*
*

*

*

*

OPOSICIONS



* Els llocs de realització estan pendents de confirmar.
Modalitats:

En línia / Online

Presencial

Des de la seua constitució en 2004, l’Escola Sindical de
Formació Melchor Botella (esfmb) gestiona la demanda
formativa dels treballadors i treballadores d’aquells sectors
on la Intersindical Valenciana té implantació. L’esfmb té una
àmplia experiència en la participació en plans de formació, tant
de les diferents administracions, com de la formació pròpia.
L’esfmb s’encarrega de que les seues accions formatives tinguen
la màxima qualitat, i que estiguen vinculades a la millora de
les condicions laborals i del servici prestat, i que tinguen el
màxim reconeixement administratiu i/o oficial possible.

24 / EXTRA INICI DE CURS / SETEMBRE 2014

SISTEMES DE PROTECCIÓ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÉS INFORMACIÓ EN
http://www.intersindical.org/salut_laboral

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

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

TIPUS DE JUBILACIÓ
INFORMA STEPV-Iv

REQUISITS

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

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

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

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

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

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

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

D’ofici o a instàncies
de l’interessat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERMINI

OBSERVACIONS

DOCUMENTS

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

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

Sol·licitud: Direcció General
de Personal.

ART.18

ESTUDIS

ART. 21

ART.22

ART. 23

BEQUES D'ESTUDI
O INVESTIGACIÓ

ASSISTÈNCIA a cursos de
perfeccionament professional

MALALTIA DE FAMILIARS

MATRIMONI
o unions de fet

PERMISOS

VÍCTIMES de la
violència de gènere

REDUCCIÓ DE JORNADA
(personal amb jornada
laboral completa)

ART. 3

ART. 24

ART. 24

REDUCCIÓ DE JORNADA

ART. 20

INTERÉS PARTICULAR

Direcció Territorial.

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

Direcció Territorial.

Direcció Territorial.

Sol·licitud: Direcció
Territorial.

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

LLICÈNCIES NO RETRIBUÏDES

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

ART.17

DOCUMENTACIÓ

ASSISTÈNCIA a conferències,
congressos, seminaris...

LLICÈNCIES RETRIBUÏDES

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

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

OBSERVACIONS

15 dies naturals consecutius.

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

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

Màxim 1 any.

Màxim 4 mesos a l'any.

La durada del fet causant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Màxim 6 dies per any.

DURADA

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

PERMISOS I LLICÈNCIES

28 / EXTRA INICI DE CURS / SETEMBRE 2014

ART. 5

MATERNITAT BIOLÒGICA

Direcció del centre.
Cal justificant després.

Direcció del centre.

Direcció del centre.

Justificant.

ART. 14

ART. 15

ART. 16

TRASLLAT domicili

DEURE INEXCUSABLE

FUNCIONS representatives

Direcció del centre.

ART. 13

ART. 12

EXÀMENS

MORT O MALALTIA GREU
DE FAMILIAR
(consaguinitat o afinitat)

Direcció del centre.

ART. 11

MÈDIC EDUCATIU
i assistencial

Direcció Territorial.

Direcció del centre.

ART. 9

PATERNITAT

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

Direcció Territorial.

Direcció Territorial.

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

Direcció del centre.

Direcció del centre.

INTERRUPCIÓ DE L’EMBARÀS

ART. 8

ART. 7

LACTÀNCIA

ADOPCIÓ
INTERNACIONAL

ART. 6

ART. 4

TÈCNIQUES PRENATALS

ADOPCIÓ o
acolliment de menors

ART. 2

ASSISTÈNCIA a
matrimonis o unions de fet

o unions de fet

Establida en la normativa vigent.

Pel temps indispensable.

1 dia natural.

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

Aportar justificant.

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

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

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

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.

Temps indispensable, preferentment en horari
no lectiu.

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

15 dies naturals per naixement, adopció...

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

Fins a 2 mesos, amb retribucions bàsiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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EDUCACIÓ EN L’EXTERIOR

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

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

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

Per la
regulació de
la jornada
continuada
La jornada escolar ha de ser producte
d’una reflexió, establida autònomament
per decisió democràtica de les comunitats
educatives i acompanyada d’un
aprofitament major de la infraestructura
escolar, de la millora de les condicions de
treball, amb més professorat, educadors
i personal de serveis en els centres,
més dotacions escolars i unes ofertes
suficients d’activitats complementàries.
La implantació d’un nou model de jornada
adequat a l’entorn ha de servir per a
millorar la conciliació de la vida personal
i laboral de les famílies, propiciar les
relacions familiars, facilitar la integració
de les persones nouvingudes, especialment
entorn i
les més desfavorides, en l’entorn
ançar en la igualtat
at
en la societat, avançar
de gènere i eliminar les desigualtats
ats
tat.
t.
socials i culturals de la societat.
Cal una nova organització del temps escolar en què:
 l’autonomia de les comunitats educatives establisquen
el tipus de jornada que consideren més escaient per a
desenvolupar el seu projecte educatiu ;
 l’horari del professorat no siga necessàriament coincident
amb el de l’alumnat ni amb el del centre;
 els centres estiguen oberts al matí i a la vesprada, i
garantisquen l’oferta de tots els serveis necessaris;
 l’administració estenga i garantisca l’oferta de menjadors
escolars a tots els centres;
 les administracions públiques asseguren als centres el
finançament de totes les seues activitats extracurriculars
culturals i esportives; la igualtat d’oportunitats educatives
a tot l’alumnat, oferint més a qui menys té i ho necessita;
 milloren les condicions de treball del professorat, del
personal especialitzat i del personal no docent;
 es cree una nova institució pública que, amb dotació
de recursos humans i materials, siga l’encarregada
d’organitzar les activitats extracurriculars, culturals
i esportives dins del projecte educatiu del centre i en
coordinació amb l’equip directiu;
 la coordinació en el districte o en el municipi facilite
l’optimització dels recursos disponibles a aquest nivell.
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Què demana STEPV?

 Que la regulació de la jornada continuada no estiga
vinculada amb cap programa ni àmbit, de manera que
qualsevol centre educatiu puga adoptar-la.
 Exigim una dotació pressupostària per a facilitar-ne
l’aplicació en els centres educatius.

Calendari Escolar 2014-2015
novembre

octubre

setembre

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

6 7
13 14
20 21
27 28

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

25 dia de la no-violència contra les dones

3 inici de curs primària, secundària, batxillerat i FP
12 inici 1r FP 15 inici règ. esp. i FPA

gener

desembre

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

març

2
9
16
23
30

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

1
8
15
22
29

8 dia de les dones -7-14 la magdalena 16-19 falles

juny

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
10 final de curs de secundària, batxillerat i FP
19 final de curs de primària i infantil

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

febrer

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27

30 dia de la pau

17 dimarts de carnestoltes

abril

maig

6 7
13 14
20 21
27 28

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

25 dia de les llibertats nacionals
28 dia de la salut laboral

1 dia dels treballadores i treballadors

juliol

agost

6 7
13 14
20 21
27 28

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

1
7 8
14 15
21 22
28

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

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

