SEXENNIS

• ORDE 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i
el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives
• ORDE 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.
El reconeixement del sexenni serà d’ofici sempre que es tinguen els 100 crèdits de formació requerits registrats en el compte de formació.

Activitats de formació

￼￼￼

Crèdits
Tipus activitat

Tipus participant

Crèdits / h.
certificades

Valor
Valor
mínim màxim

Límit
any

Observacions

Activitats de formació permanent del professorat
Curs
Jornades
Formació en centres
Tallers

Formació rebuda

1

8

Formació impartida: (ponent, tutor)

1

1

Seminari

Participant

1

Grup treball

Participant

1

Estades formatives

Participant

1

20

30

30

30

30

50

50

Activitats assimilades a formació permanent amb equivalència en hores de formació
Programes europeus

Participant

1

Projectes d’investigació i innovació
educativa

Participant

1

Programes institucionals

Participant

1

Elaboració de materials

Participant

1

Premis a la innovació

Participant

1

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

100

100

Títol de màster

100

100

Títol de doctor

100

100

Diploma d’estudis avançats

100

100

100

100

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

Titulacions pròpies de cada universitat
Per cada títol

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

100

100

Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera

100

100

Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià 1

100

100

100

100

Alumnes en pràctiques de formació inicial

20

20

20

Funcionaris en pràctiques

20

20

20

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

Titulacions oficials dels ensenyaments de règim especial
Títol de cicle/grau
Tutorització de pràctiques

Activitats que contribuïsquen a la millora de la qualitat de l’ensenyament (ATENCIÓ: per aquest apartat només computen fins a 10 crèdits per sexenni)
Organització i intercanvi d’alumnes, viatges educatius

5 crèdits/dia

10

10

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

5

10

10

Activitats educatives de caràcter conjuntural

5

10

10

Publicacions relacionades amb les diferents àrees curriculars o amb l’educació en general
Llibres, CD, DVD i traduccions amb ISBN

60 crèdits/núm. aut.

15

60

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

60 crèdits/núm. aut.

15

60

Articles en revistes especialitzades amb ISSN

30 crèdits/núm. aut.

5

30

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

15

60

Coordinador de formació del centre

20

20

20

Coordinador TIC

20

20

20

Personal docent en llocs de catàleg o d’assessoria tècnica docent en l’administració
educativa

20

20

20

Personal docent previst en l’article 20.5 de l’Ordre 65/2012

20

20

20

Lloc de treball

1
2

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

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

