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Edició especial per al professorat sense destinació definitiva

Jerarquització
Puntual amb la cita de
cada estiu, ix al carrer
una edició especial
d’ALLIOLI, la publicació
degana dels ensenyants
valencians. Els aprovats
de les darreres oposicions i els que tenen destinació provisional estan

Guia per al
professorat
provisional

TANIA CASTRO

convocats aquests dies
als actes d’adjudicació de
places vacants en els
centres educatius dependents de la Generalitat.
Tots ells trobaran, en
aquestes pàgines, les
explicacions més clares
sobre la documentació
que han de presentar a
les direccions territorials,
les retribucions, les bosses de treball, les prestacions bàsiques i l’assistència sanitària i una
àmplia oferta formativa.
L’actualitat educativa
també s’aborda en aquesta edició: l’anàlisi del
model retributiu dels
sexennis, consolidat en
l’Acord de 8 de maig de
2007 i el nou Estatut
Docent, que aprofundirà
en les divisions, i augmentarà més encara un
ventall salarial discriminatori amb el professorat
més novell.
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Tràmits administratius
Documentació que cal presentar per a donar-se d’alta en nòmina


Funcionariat de carrera i en pràctiques en
situació d'alta, el 31 d'agost de 2007, en la
nòmina docent de qualsevol de les tres direccions territorials d'Educació.
- Sense canvi d'especialitat. La diligència d'incorporació que figura al peu de la credencial
de presentació al centre s'ha de formalitzar i
remetre's a la secció de personal corresponent. Termini: tres primers dies de setembre.
- Funcionaris en pràctiques. A més, fotocòpia
compulsada del títol acadèmic o certificació
acadèmica de finalització dels estudis.
- Amb canvi d'especialitat. A més del procediment anterior, dues fotocòpies compulsades
del títol acadèmic o certificació acadèmica de
finalització dels estudis.

- Canvi de província. A més dels documents
dels supòsits anteriors, imprés normalitzat
d'actualització de domicili i actualització de
dades bancàries, si cal.



Funcionariat de carrera i en pràctiques
que el 31 d'agost de 2007 no es troben d'alta
en la nòmina docent de qualsevol de les tres
direccions territorials d'Educació.
– Imprés normalitzat de recollida de dades
personals i bancàries.
– Imprés normalitzat de declaració per raó de
la llei d'incompatibilitats i de no haver sigut
separat ni inhabilitat de l'exercici de funcions
públiques.
– Imprés normalitzat de declaració per a l'IRPF.

– Imprés normalitzat de jurament o prometença de lleialtat al rei i de guardar la
Constitució.
– Dues fotocòpies del document oficial d’identitat i dues més del NIF si en el carnet d’identitat no figura la lletra del codi fiscal.
– Diligència d'incorporació original que figura
al peu de la credencial de presentació.
– Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta
d'estalvis o compte corrent, per consignar
correctament els codis i els números de
compte de l'entitat bancària corresponent.
– Dues fotocòpies compulsades del títol acadèmic o de la certificació acadèmica de finalització d'estudis.
– Certificat mèdic oficial en què es faça cons-

tar que no es pateix cap malaltia o defecte
físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.

 Notes importants
– Els impresos normalitzats estan a la disposició de les persones interessades en els
negociats d'informació i registre de les direccions territorials on s’han de donar d’alta en la
nòmina.
– Per a fer efectiva la inclusió en la nòmina al
setembre, és imprescindible la presentació de
tota la documentació relacionada degudament
emplenada abans del dia 5 d’aquest mes, en
el negociat d'Informació i Registre de la direcció territorial corresponent.

Professorat opositor de 2006 i/o provisional


Ordre de les llistes
Per a l'elecció de vacants en els
actes d'adjudicació de juliol, les
llistes del professorat que, superada la fase de pràctiques, pot
impartir més d'una especialitat,
s'ordenen –segons el criteri
imposat per la Conselleria–
entrecreuant l'ordre de cada llista d'origen.



La nova situació
El professorat que durant el curs
2006/07 ha superat la fase de
pràctiques s’incorpora als cen-

tres com a professorat funcionari provisional o en expectativa de
destinació. Al llarg del curs
escolar 2007/08, caldrà tindre
presents les qüestions següents:

 Funcionaris de carrera
El nomenament es publicarà —
altres anys sol fer-se pel febrer—
en el Diari Oficial de la Generalitat
i al Boletín Oficial del Estado.





Concurs general de trasllats
En el primer trimestre del curs,
es convocaran els respectius
concursos generals de trasllats
per a cada cos. És obligatori
participar-hi. Les convocatòries
solen publicar-se entre octubre i
novembre.

Triennis i sexennis
• Després del nomenament com
a funcionaris de carrera, se’n
pot sol·licitar el reconeixement
si es poden completar triennis i
sexennis amb l’addicció dels
serveis públics anteriors.
• Per als triennis, valen els serveis prestats en totes les admi-

nistracions públiques.
• Per als sexennis, valen només
aquells serveis prestats en les
administracions públiques educatives.
• Quant als triennis, a partir del
segon, el reconeixement és
automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats
correlativament en la sol·licitud
(Annex II).
• Quant als sexennis, acompanyaran la instància les certificacions de 100 crèdits correspo-

nents a activitats de formació
permanent o de millora de la
qualitat de l’ensenyament (Ordre
de 14 d’abril de 2005, DOGV
22/04/2005).
El Sindicat activarà una pàgina
web específica amb tota la informació sobre els concursos de
trasllats:
http://www.intersindical.org/ste
pv/ensenya/concurso/concurs07-08.htm

Professorat opositor de 2007
 Destinació fase de pràctiques
Les destinacions obtingudes per
a la realització del període de
pràctiques tindran caràcter provisional.


Funcionariat en pràctiques
La Direcció General de Personal
Docent nomenarà els aspirants
seleccionats funcionaris en
pràctiques al llarg del curs

escolar, bé en vacants o bé en
substitucions de caràcter temporal, d'acord amb les necessitats del servei, en centres
dependents de la Conselleria
d’Educació.
Aquests aspirants hauran de
realitzar les pràctiques en les
destinacions adjudicades i s'entén que renuncien al procediment selectiu aquells aspirants

que no s'hi incorporen.

 Fase de pràctiques
• Les pràctiques formen part de procés selectiu i tenen com a objecte
comprovar l’aptitud per a la docència
dels aspirants seleccionats.
• Tindran una durada de sis mesos i
seran convocades i regulades per la
Direcció General de Personal.
• Es crearan comissions qualificado-

res que coordinaran la formació i les
activitats al centre.
• Es designarà professorat que tutoritzarà les pràctiques.
• Hi haurà una avaluació final amb
un "apte" o "no apte".
• Els aspirants "no aptes" repetiran
la fase de pràctiques junt amb els
aspirants seleccionats en el següent
concurs-oposició.

Els documents que cal presentar
En el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des de l'endemà de la publicació de la
llista d'aspirants aprovats, s’haurà de
presentar:
— Fotocòpia compulsada del títol al·legat
o certificat acadèmic, original o fotocòpia
compulsada, que acredite haver realitzat
tots els estudis per a l'obtenció del títol, i
certificat de pagament dels drets d'expedició del títol.
— Declaració jurada o promesa de no
haver sigut separat, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a
l'exercici de funcions públiques.
— Els aspirants que acrediten minusvalideses, certificat dels òrgans competents de la

Generalitat, de l'estat o de la resta de les
comunitats autònomes que acredite aquesta
condició. Igualment, certificat acreditatiu de
la compatibilitat amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat en
què aspiren a ingressar.
— Fotocòpia del DNI.
— Certificat mèdic oficial acreditatiu de
no patir cap malaltia, ni d'estar afectat
per cap limitació física o psíquica que siga
incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitats
a què s'opta.
— Fotocòpia compulsada del títol, certificat o diploma que s'hi al·legue per a l'exempció de la prova de coneixements dels
dos idiomes oficials de la Comunitat

Valenciana, en cas d'haver-hi al·legat l'exempció.



Documentació específica
— Ensenyament Secundari
Títol Professional d'Especialització
Didàctica o Certificat d'Aptitud
Pedagògica o, si hi manca, documentació
justificativa que acredite la dispensa d'este requisit.

— Professorat tècnic de FP
Els aspirants als quals els siga d'aplicació la disposició transitòria segona del
Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril, hauran d'acreditar, a més de l'equivalència a
efecte de docència, la seua experiència

docent durant, almenys, dos anys en centres educatius públics dependents de la
Conselleria d’Educació, mitjançant certificat expedit pel secretari amb el vistiplau
del director del centre o dels centres on
hagueren prestat els seus serveis.
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El professorat més recent,
víctima del nou model de funció docent
El professorat que ha aprovat les
oposicions en els darrers anys duu
pocs anys de servei com a funcionari de carrera. El professorat interí,
encara que acumule molts anys de
treball en l’ensenyament públic, no
en té cap reconegut. Els dos col·lectius veuran la seua carrera professional molt dificultada si s’aprova el
projecte d'Estatut del Professorat
del Ministeri d'Educació, que compta amb el suport d’altres sindicats.
L’Estatut, aplicable a tot el professorat de l'estat espanyol, s'assembla molt a un conveni col·lectiu
general en l'empresa privada: és
una norma que regularà totes les
condicions de treball, des de l'estructura de les retribucions, fins a
la jornada i les vacances, els concursos, els desplaçaments forçosos, l’accés a la funció docent o el
règim disciplinari.
Amb l'excusa de regular el desenvolupament professional, el
govern vol introduir al conjunt del
professorat en un laberint regressiu
i jerarquitzador, amb enormes dificultats, sobretot per al professorat
amb menys antiguitat. L’Estatut
impulsa una "carrera docent" que
se sustenta en la promoció de la
competitivitat. Amb una nova
estructura retributiva basada en set
graus –de quatre a sis anys per
adquirir-los–, a més anys de servei
correspondran més graus adquirits
automàticament. En canvi, al professorat amb menys anys de servei
li caldran moltes més acreditacions
i avaluacions que haurà de superar
per a poder adquirir-los i incrementar les seues retribucions. Durant
molt de temps, aquest professorat
seguirà fent el mateix treball, però
haurà d'esperar a que li siga reconegut econòmicament.
Els obstacles, els “mèrits” que
segons el projecte del MEC cal
superar per a pujar de grau, depenen de criteris tan arbitraris com
l'avaluació voluntària de la pràctica
docent, l'assumpció de tasques i
responsabilitats complementàries,
la implicació en el centre, l’exercici
de càrrecs directius... Fins i tot per
a participar en els concursos de
trasllats influirà el grau obtingut.
L’actual proposta d'Estatut conté
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altres aspectes negatius per al desenvolupament professional dels
docents més novells. Hi haurà obstacles per a tot el professorat, però
en seran més per als més jóves,
que entraran en competència amb
la resta del claustre. Tot per a “progressar” i aconseguir el premi, els
graus.
Abans, els sexennis
El cobrament de sexennis deriva de
l’acord de 1991 signat per la
Conselleria d’Educació i els sindicats de la Mesa d’Educació, amb
excepció de l’STEPV-Iv.
El Sindicat va denunciar que
aquest sistema retributiu discrimina
una gran part del professorat –els
interins, els que estan en pràctiques i elz que tenen menys de sis
anys d’antiguitat, que no perceben
cap retribució per aquest concepte–, paga salaris diferents per una
tasca idèntica i amb mateix grau de
responsabilitat, i ha convertit la formació permanent en una cursa per
a col·leccionar crèdits, devaluant-la
i convertint-la en una mercaderia.
El Sindicat sempre ha entés la for-

mació com un dret i un deure dels
docents i, per tant, integrat en la
jornada laboral i retribuïda com cal.
L’acord del 8 de maig
El 8 de maig de 2007 la Conselleria
d'Educació i altres organitzacions
sindicals signaven un document que
va ser anunciat amb tabalets i dolçaines, amb cares de felicitat incloses, com un "acord històric". El
Sindicat va advertir que no era l'acord que necessitava el professorat
i el sistema educatiu valencià i que,
contràriament és un acord insuficient, injust i incomplet.
Mentre l’STEPV defenia un augment lineal per als 53.000 professors i professores valencians, altres
organitzacions apostaven per aprofundir en la divisió salarial. La
negociació va acabar establint una
nova desproporció entre els diners
que es destinen al complement
específic –el que cobra tothom– i el
que es destina als sexennis –que
només percep una part–. L’acord és
una aposta compartida per
l'Administració i els sindicats signants per crear més divisions sala-

rials, per a oposar-se a un model
educatiu i de treball cooperatiu i
democràtic. L’acord del 8 de maig
avança les línies del futur Estatut
del Professorat que preveu substituir els sexennis per graus.
Per un nou model retributiu
STEPV-Iv sempre ha entés que la
realització d’una mateixa tasca amb
idèntic grau de responsabilitat ha
d’estar remunerada amb el mateix
salari. El sistema de sexennis, que
es transformarà en el nou model de
graus, classifica salarialment el
professorat quan aquesta jerarquització no es correspon amb la naturalesa de la tasca docent ni amb
l’organització escolar dels centres
educatius. El professorat amb
menys antiguitat ha de ser conscient de les conseqüències que
patirà directament amb el nou
Estatut. El Sindicat segueix estan
compromés en la defensa del dret
de tot el professorat a unes retribucions dignes i no jerarquitzades.

L’Acord del 8 de maig incrementa les diferències salarials
Amb el graus de l’Estatut Docent les diferències seran majors

2007

2010
+ 550 euros

+ 370 euros

salari brut
mensual
Mestres
Mestres ESO
Prof. tècnic
Prof. Secundària

sense sexennis
Agost 2007
1877,45
1989,3
1991,64
2160,01

Un mateix treball
Molts salaris diferents

amb 5 sexennis
Agost 2007
2248,72
2360,57
2362,91
2531,28

sense sexennis

amb 5 sexennis

Gener 2010
2007,45
2119,3
2.121,64
2290,01

Gener 2010
2557,48
2669,33
2671,67
2840,04

En 2007, el 40% del professorat no té cap
sexenni. Només el 10% en té els 5 sexennis

El professorat, al web de l’STEPV
Tota la informació de
l’ensenyament és accesible des del web sindical
de l’STEPV. Està estructurat per sectors de treball i per àrees de treball sindical (dona, salut
laboral, recursos educatius, política educativa,
política lingüística, formació…).
Les seccions més visi-

tades corresponen a les
pàgines sobre oposicions
i borses de treball, les
situacions administratives dels treballadors
(concursos, adjudicacions...), el seguiment de
les negociacions sindicals i altres aspectes de
caràcter social.
La pàgina web s'actualitza diàriament dis-

tintes vegades, durant
tota la setmana, inclosos
els dies festius. “Oferir
de manera permanent
als treballadors i treballadores tota la informació disponible suposa un
esforç continuat que el
Sindicat dedica amb l’únic objectiu de garantir
que la informació arriba
a tothom, sense limita-

cions. Per això, el web és
la millor garantia de
democratització informativa”.La puntualitat en la
presentació dels continguts i la transparència
informativa esdevenen
els millors portaveus del
rigor i l’estil de treball
que impregna el conjunt
de les activitats que promou l’STEPV.
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La fase de pràctiques
 Comissió Qualificadora

La Direcció General de Personal de
la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, regularà la fase de pràctiques del professorat seleccionat
en les convocatòries d'oferta pública d'ocupació de 2007 i publicarà
una resolució que determinarà que
el període de pràctiques finalitza el
15 de març, i que s'ha de confeccionar un informe final.
En cada direcció territorial es
constituirà una comissió qualificadora del professorat en pràctiques
del cos de mestres, i també una
comissió qualificadora del professorat en pràctiques dels cossos de
professorat d'Ensenyament
Secundàri, professorat d'Escoles
Oficials d'Idiomes, professorat de
Música i Arts Escèniques i professorat tècnic de Formació
Professional.

 Professorat Tutor

Els/les tutors/tutores seran nomenats preferentment entre el professorat del centre on l'aspirant desenvolupe les pràctiques, i s'haurà
de tindre en compte que posseïsquen, almenys, cinc anys de serveis, sempre que siga possible, i
que demostren especial dedicació i
eficiència en el seu treball professional.

Les funcions del professor tutor o
de la professora tutora consistiran
a assessorar i informar el professorat en pràctiques sobre els aspectes de la programació general
anual

 Activitats de Pràctiques

Les activitats d'inserció en el lloc
de treball consistiran en el desenvolupament d'activitats tutelades
pel professor tutor en relació amb
la programació d'aula i l'avaluació
de l'alumnat, i també amb la informació sobre el funcionament dels
òrgans de govern, participació i
coordinació del centre, amb especial atenció a la tutoria de l'alumnat.

 Informe final

Els/les aspirants elaboraran un
informe final en què reflectisquen
el treball realitzat durant el període
de pràctiques, les dificultats que
han trobat i els suports que han
rebut. Este informe serà entregat a
la comissió qualificadora a l'acabar
la fase de pràctiques.

 Avaluació
La comissió qualificadora realitzarà
l'avaluació dels aspirants a partir
dels informes emesos pel professor/-a tutor/-a, el/la director/-a del

centre i l'acreditació per mitjà del
certificat corresponent de les activitats formatives realitzades. Els
informes del professor/-a tutor/-a i
del director/-a del centre s'ajustaran als models que figuraran en
l'annex de la resolució i s'expressaran en els termes «satisfactori» o
«no satisfactori».
El professorat en pràctiques declarat “no apte” podrà incorporar-se
amb els seleccionats de la següent
promoció per a repetir, per una
sola vegada, la fase de pràctiques.
En esta valoració es tindrà en
compte, igualment, l’Informe final
elaborat pels aspirants.
El juí de la comissió qualificadora
s'expressarà en termes de «apte »
o «no apte» i quan la qualificació
siga de «no apte », esta haurà de
ser motivada.
Indicadors per a l'Iinforme del professorat tutor
- Compliment de la programació de
l'equip o equips de cicle o del
departament didàctic, d'acord amb
el projecte de cicle curricular (d'etapa).
- Aplicació d'estratègies metodològiques adequades i del model d'avaluació contínua i formativa.
- Adaptació de la programació a l'alumnat del seu grup o grups (pro-

gramació d'aula i pràctica docent).
- Participació en les distintes activitats de l'equip o equips de cicle o
del departament didàctic.
- Atenció a la diversitat de l'alumnat, particularment amb els que
presenten necessitats educatives
especials, si és el cas.
- Capacitat de treball en equip.
Indicadors per a l'informe de la
dirección del centre
- Compliment de l'horari personal.
- Integració en el claustre de professors i en la comunitat educativa.
- Participació en els activitats del
centre, tant si són escolars com si
són extraescolars i complementàries.
- Capacitat de relació i comunicació
amb alumnat i famílies

 Duració de les Pràctiques
- Per al professorat en pràctiques
que s'haja incorporat fins al dia 15
de setembre i haja prestat serveis
efectius durant un període de sis
mesos, les pràctiques es consideraran concloses el dia 15 de març
del present curs escolar.
Les comissions podran disposar
d'un termini de vint dies a partir del
15 de març per a redactar l'acta
final.
- Situacions excepcionals: en el cas

que un aspirant no poguera completar el mínim de servicis efectius
establit en esta fase del procés
selectiu per causes degudament
justificades i valorades per la
Direcció general de Personal, no
podrà ser qualificat per la comissió
de valoració i es considerarà ajornada la seua incorporació a la dita
fase. El professorat en pràctiques
que fins al 15 de març del 2008
haja prestat servicis per un temps
inferior a sis mesos, li seran computats aquests serveis, comptantlos a partir de la incorporació al
centre per a completar el mencionat període.
Per això, les comissions es consideraran constituïdes amb caràcter permanent fins a l'avaluació del
professorat en pràctiques a què fa
referència el present apartat i
entregaran les actes finals corresponents en el termini de cinc dies a
partir de l'últim de cada mes.

 Assemblees
STEPV-Iv convocarà assemblees i
proporcionarà en elles un guió per
a l'elaboració del Informe Final.

ADJUDICACIONS 2007

El barem de mèrits en el concurs de trasllats
El professorat que ha de participar de manera forçosa en el
concurs de trasllats del curs 2007/08 –funcionaris provisionals o en expectativa de destí– ha de tenir en compte el
barem de mèrits adjunt per preveure i organitzar els mèrits
que seran valorats en el concurs. Aquesta informació també

pot resultar útil per al professorat en pràctiques, que haurà
de concursar en el curs 2008/09. Les dades ací reunides provenen de l’annex I de la convocatòria de concurs de trasllats
de 2006 (Primària: Resolució de 23 d’octubre de 2006 de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esport, DOCV del

7/11/2007; Secundària: Resolució de 26 d’octubre de 2006,
DOCV del 14/11/2007). El Sindicat convocarà assemblees
explicatives del concurs de trasllats en les distintes seus sindicals quan es publiquen les convocatòries, previsiblement en
novembre.

Educació Primària


Temps treballat
Es valora el temps de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destí definitiu
en el centre des del qual s’hi participa; el temps de permanència
ininterrompuda amb destinació
definitiva en el centre; el temps
transcorregut en situació de provisionalitat si no s’ha obtingut mai
destí definitiu i els anys de servei

com a funcionari de carrera.

 Cursos de perfeccionament
Només es valoren els cursos de
perfeccionament organitzats per
les administracions públiques competents, com a ponent o com a
assistent, sempre i que versen
sobre especialitats pròpies del Cos
de Mestres o sobre aspectes científics, didàctics i d’organització o

amb les noves tecnologies aplicades a l’educació.

 Noves especialitats i titulacions
També s'hi té en compte l'adquisició d'una nova especialitat adquirida en la convocatòria d’adquisició
de noves especialitats i l'adquisició
de titulacions acadèmiques distintes a les al·legades per l’ingrés al
cos (doctor, titulacions de segon

cicle o equivalents, titulacions de
primer cicle o estudis corresponents).



Altres mèrits
També es valora el desenvolupament de càrrecs directius, la coordinació de cicle, l'assessoria o figures anàlogues, llocs en l’administració educativa de nivell igual o
superior. Cal tindre en compte que

només es valoraran els serveis
exercits com a funcionaris de
carrera.
I finalment, s'hi té en compte les
publicacions de caràcter didáctic
i/o científic, les titulacions d’ensenyaments de règim especial (Música,
Dansa, Escoles Oficials d'Idiomes) i
el Títol de Mestre de Valencià.

Educació Secundària
 Mèrits docents
En aquest apartat es valoren les
següents situacions:
— Condició de Catedràtic.
— Antiguitat com a funcionari de
carrera en el cos al qual correspon
la vacant; com a funcionari de
carrera en altres cossos o escales
docents del mateix grup o grup
superior; com a funcionari de
carrera en altres cossos o escales
docents de grup inferior; com a
funcionari amb destí definitiu en el
mateix lloc al centre des del qual
es participa.

— Treball realitzat en places qualificades per l’administració com a
especial dificultat.



Mèrits acadèmics
Es valoren les següents titulacions: doctorat i premis extraordinaris, altres titulacions universitàries (de primer i de segon cicle)
diferents al primer títol que es
posseïsca i titulacions
d’Ensenyaments de Règim
Especial (Música, Dansa i Escoles
Oficials d'Idiomes).



Mèrits per formació, perfeccionament i innovació
Es valoren tot tipus de cursos, tot i
que les bases diferencien entre, per
una banda, els cursos relacionats
científicament o didàcticament amb
l'especialitat i els cursos relacionats amb l'organització escolar o
les noves tecnologies aplicades a
l'educació i, d'altra banda, altres
activitats de formació i perfeccionament inclosa la impartició de cursos. També es té en compte l'obtenció de cada especialitat distinta
a la d’ingrés adquirida en el proce-

diment d’adquisició de noves especialitats.



Altres mèrits
En aquest apartat es valoren les
publicacions de caràcter didàctic,
de caràcter científic i projectes i
innovacions tècniques sobre les
disciplines objecte del concurs; els
mèrits artístics (composicions
estrenades, gravacions, concerts
com a solistes o premis en exposicions i en concursos); el desenvolupament de càrrecs directius, la
caporalia de Seminari o

Departament, assessoria de
Formació Permanent, o Director/a
d'un Equip d'Orientació Educativa i
Psicopedagògica i els càrrecs a
l’administració educativa de nivell
de complement de destinació igual
o superior a l’assignat al cos pel
qual participa. Finalment, es valora
en aquest apartat el certificat de
Capacitació i el Títol de Mestre de
Valencià.
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Prestacions bàsiques i assistència sanitària
Personal funcionari: MUFACE
A més del règim general
de la Seguretat Social, al
qual estan acollits la
major part dels ciutadans
i les ciutadanes, hi ha
diversos règims especials,
com ara MUFACE, denominació amb què es
coneix la Mutualitat
General de Funcionaris
Civils de l'Estat; un organisme públic de l'administració de l'estat adscrit al
Ministeri d'Administracions
Públiques.

 Alta en MUFACE
Tot el professorat que ha superat
el procés selectiu està obligat a
donar-se d’alta en MUFACE. Tant
la Llei 109/1963, de 20 de juliol,
de funcionaris civils de l'estat,
com el Decret 315/1964, de 7 de
febrer, que va aprovar el text articulat, disposen que el règim de la
Seguretat Social dels funcionaris
públics siga establit per una llei
especial. La Llei 29/1975, de 27
de juny, sobre Seguretat Social
dels funcionaris civils de l'estat,
partint de l'existència dels sistemes de classes passives i ajuda
familiar als quals, amb caràcter
general i obligatori, estaven adscrits tots els funcionaris de l'administració civil de l'estat, crea
una mutualitat única i obligatòria,
MUFACE.
MUFACE ofereix les prestacions següents: assistència sanitària, pròtesis, prestació farmacèutica, subsidi per incapacitat
temporal, subsidi per risc durant
l'embaràs, indemnització per
lesions permanents no invalidants, prestació per gran invalidesa, prestació per fill a càrrec
minusvàlid, ajuda per a adquisició d'habitatge, prestacions per a
estudis universitaris, subsidi de
jubilació, subsidi per defunció,
ajuda de sepeli, ajudes assistencials, ajudes de protecció sociosanitàries, ajudes econòmiques
en els casos de part múltiple.

 Assistència sanitària
Totes les persones mutualistes i
beneficiàries de MUFACE tenen
dret a rebre les prestacions sanitàries. A més, els cònjuges dels
mutualistes i els que hagen conviscut amb ells –encara que no
siguen beneficiàries– tenen dret a
rebre assistència per maternitat.
La cobertura sanitària de la
cartera de serveis de MUFACE és
equivalent a la del Sistema
Nacional de Salut. Les modalitats
compreses en l'assistència sanitària són les següents:
- Atenció primària, en la qual
s'inclouen les vacunacions i l'atenció a pacients de VIH-sida.
- Atenció especialitzada en totes
les especialitats mèdiques i quirúrgiques, tant en consulta externa com en règim d'hospitalització.
- Transport sanitari, oxigenoteràpia i aerosolteràpia a domicili.
Els serveis sanitaris són totalment gratuïts, sense que calga
realitzar cap aportació per part
de l'assegurat.


Possibilitat d'elecció
Els mutualistes poden optar
entre l'assistència sanitària del
sistema sanitari públic a través
de la Seguretat Social o la d'alguna de les entitats privades
d'assegurança lliure concertades. L'opció es pot exercitar
cada any, durant el mes de
gener i per una sola vegada.
Cada entitat ofereix la possibilitat d'optar entre els facultatius i

centres assistencials que figuren en el seu catàleg de serveis,
tenint en compte que han d’oferir almenys dos facultatius de
cada especialitat.



Assistència en l'estranger
Les persones beneficiàries de
MUFACE tenen una cobertura en
l'estranger equivalent a l'assistència sanitària de la qual gaudeixen. No obstant això, cal distingir dues situacions:
1. Les persones mutualistes destinades en l'estranger reben la
seua assistència sanitària a través d’ALICO mitjançant una pòlissa d’assegurança que MUFACE té
subscrita amb aquesta entitat.
2. Els mutualistes que només es
desplacen temporalment a l'estranger i reben assistència sanitària tindran dret que MUFACE
els reintegre les despeses ocasionades per aquesta assistència,
amb les següents excepcions:
A) Que l'assistència rebuda o les
despeses reclamades estiguen
incloses en algun tipus de cobertura sanitària en l'exterior, a
càrrec d'un ens públic o privat,
estatal o estranger.
B) Que de l'apreciació de la patologia que es tracte es constate un
propòsit intencionat del mutualista o beneficiari d'eludir els serveis
sanitaris que li corresponguen.

dels seus serveis i mitjans, les
adreces, telèfons, horaris, així
com la informació, urgències i
ambulàncies en altres províncies.
Per a determinats serveis,
com l'hospitalització o el transport, cal obtindre l'autorització
prèvia de l'entitat.
Només en determinats supòsits d'urgència vital es pot recórrer a mitjans no concertats,
encara que és necessari comunicar-ho a l'entitat en el termini de
quinze dies.
Quan sorgisquen dificultats per
a obtindre l'assistència haurà de
presentar-se una reclamació escrita davant l'entitat, la qual haurà de
disposar una alternativa assistencial en un termini de tres dies.

 Reclamacions
Les reclamacions o queixes relacionades amb l'assistència sanitària s’han de presentar davant el
servei provincial. MUFACE, després d'escoltar l'entitat, li plantejarà una resolució i si continua el
conflicte ho traslladarà a una
comissió mixta provincial. Si persisteix el desacord el cas serà
examinat per una comissió mixta
d'àmbit estatal. En tot cas, es
podrà presentar una impugnació
d'acord amb la llei.



Tramitació
Les entitats concertades editen
catàlegs amb la relació detallada

Regulació de les itineràncies
Disposicions legals sobre
llocs de treball itinerants



Normativa
Ordre de 26/11/02 (DOGV 8/10/02).
Instruccions 29/6/99 de DGCD i
Innovació Educativa i Política
Lingüística. Ordre de 23/7/98
(DOGV 15/9/98). Decret 24/1997,
d’11 de febrer (DOGV 17/2/97).

 Definició i adscripció
Tindran consideració de llocs
docents itinerants aquells en què
el funcionariat docent haja de
prestar els seus serveis en més
d’un centre, amb caràcter regular
i periòdic. En els cas dels centres
rurals agrupats (CRAs), els serveis s’han de prestar en més
d’una localitat. Atés que els llocs
docents itinerants tenen caràcter
singular, l’adscripció a aquestes
places és voluntària.
 Règim de la itinerància
Al professorat itinerant se li aplicaran les disposicions legals que
amb caràcter general corresponen al professorat del cos que
imparteix els mateixos ensenyaments. Els serveis prestats pel
funcionariat docent en un altre

centre distint del de la seua adscripció ho seran en règim de
comissió de serveis estesa pel
director del centre de destinació
(Resolució 16/5/95).
El còmput de l’horari lectiu
setmanal estarà determinat per
l’horari destinat a l’atenció directa
de l’alumnat, els temps de reducció horària destinats als desplaçaments i aquells altres que estiguen atribuïts a altres funcions
que li siguen assignades.
S’aplicaran els temps de
reducció horària destinats als
desplaçaments que a continuació
s’especifiquen: fins a 80 km setmanals, dues hores de reducció;
de 80 a 120 km, tres hores; de
120 a 160 km, quatre hores; de
160 a 200 km, cinc hores; de 200
a 240 km, sis hores.
Quan computats l’horari d’atenció directa de l’alumnat i la
reducció horària per raons de
desplaçament, la suma fóra inferior a l’horari lectiu setmanal, el
professorat itinerant desenvoluparà les altres funcions que li
seran assignades.

El professorat itinerant complirà l’horari complementari setmanal d’obligada permanència en el
centre on que estiga adscrit i
podrà establir-se una major atribució horària d’atenció directa a
l’alumnat, amb una reducció de
l’horari complementari. El professorat podrà complir part de l’horari complementari en un centre
distint del d’adscripció, a fi de
participar en les sessions d’avaluació, claustres i sessions de
coordinació. La jornada lectiva del
professorat itinerant començarà i
finalitzarà en el centre d’adscripció.
Mentre la resta de professorat
no les tinguen assignades i llevat
que siga estrictament necessari,
al professorat itinerant no li
podran ser assignades tutories. El
calendari laboral que haurà de
complir serà el corresponent al
del seu centre d’adscripció.



Indemnitzacions
En cas d’accident de circulació, es
tindrà dret a les indemnitzacions
que puguen correspondre per

aplicació de l’article 6 del Decret
24/1997, d’11 de febrer, del
Govern Valencià. Tots els trajectes
s’abonaran a 0,15 euros per km,
segons l’annex del Decret 24/97,
d’11 de febrer. En aquells trajectes regulars setmanals que
superen els 22 km, per cadascun
s’abonarà anualment la quantitat
de 129,82 euros.

 Centres
El professorat itinerant formarà
part dels claustres de tots els
centres en què impartisca la
docència. La persona responsable
de la coordinació d’horaris serà el
o la cap d’estudis del centre
d’adscripció.


Salut Laboral
A partir del sisé mes d’embaràs,
les professores itinerants podran
suspendre transitòriament les itineràncies i s’adscriuran al seu
centre de destinació a temps total
per reforçar l’atenció a l’alumnat.
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Tutories i assignació dels horaris docents
Cos de Mestres
Assignació de tutories
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. DOCV 3073
(08.09.1997)
Competències de la Direcció (Art. 19)
Designar i proposar el cessament dels
altres membres de l'equip directiu, així
com designar i fer cessar els coordinadors
de cicle i els tutors, d'acord amb el procediment establit en aquest reglament.
Competències del claustre (Art. 69)
Establir els criteris per a l'assignació i la
coordinació de tutories i de les activitats
d'orientació de l'alumnat.
Professorat i tutories (Art. 77)
En tots els centres, , hi haurà un professor
o professora tutor per cada grup d'alumnes.
Tutories (Art. 84)
- La tutoria i l'orientació de l'alumnat formarà part de la funció docent.
- Cada grup d'alumnes tindrà un professor
o professora tutor, independentment del
nombre d'unitats. Podrà ser professor o
professora tutor qui impartisca diverses
àrees del currículum.
- El professor o professora tutor serà
designat pel director o directora, a proposta del cap o de la cap d'estudis, d'acord
amb els criteris establits pel claustre.

Cossos de Secundària
Tria dels horaris i grups
Resolució per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i
d’organització de l’activitat docent als centres d’Educació Secundària per al curs
2001/2002. DOCV 4.032 (29. 06.2001)
- Els horaris lectius seran de 18 hores setmanals, de dilluns a divendres amb un
mínim de dos hores lectives diàries i un
màxim de cinc.
- La jornada laboral serà, amb caràcter
general, de 37 hores i mitja setmanals, distribuïdes:
– Hores lectives setmanals: 18 hores
– Hores individuals setmanals: 7 hores
– Hores de còmput mensual: 5 hores
– Hores de preparació de classes i perfeccionament: 7 hores i mitja.
Les hores d’obligada permanència en el
centre seran 25 hores setmanals, així com
les 5 hores de còmput mensual per a l’assistència a claustres, consells escolars, i
sessions d’avaluació i promoció de l’alumnat.
 Hores lectives setmanals:
– Les corresponents als currículums
d’ESO, Batxillerat i cicles formatius de FP
específica.
– De tutoria.
– De reforç en ESO.
– De desdoblaments en ESO i cicles formatius.
– De programes de diversificació curricular.
– De programes de garantia social.
– De programes d’adaptació curricular en
grup.
– De coordinació didàctica.
– Dedicades a les funcions directives.
– De repàs d’assignatures pendents de 1r
de Batxillerat i mòduls.

ARXIU



Hores individuals setmanals:
Hores de guàrdia; entre un i tres períodes.
Correspon al professorat de guàrdia:
* Atendre els grups d’alumnat que es troben sense professor i orientar les seues
activitats.
* Vetlar per l’ordre i el bon funcionament
del centre durant l’horari lectiu de l’alumnat i durant els temps d’esbarjo.
* Anotar en el comunicat corresponent,
en finalitzar el període de guàrdia, les
absències del professorat així com qualsevol altra incidència que haja pogut produir-se.
Hores de tutoria: Els tutors hauran de
dedicar també tres hores complementàries
setmanals, una vegada cobertes les hores
de guàrdia i guàrdia d’esbarjo, una per a
l’atenció als pares o les mares i tutors
legals, i dos per a la col·laboració amb el
cap d’estudis, amb el Departament
d’Orientació, o el Servei d’Orientació
Educativa, Psicopedagògica i Professional, i
també per a la col·laboració amb el programa d’activitats educatives i complementàries del centre.
Reunions del Departament Didàctic: Una
hora setmanal que pot agrupar-se quinzenalment per a reunions de major duració.
Organització d’activitats esportives, preparació de pràctiques de laboratori, manteniment de tallers, arxiu i preparació de
materials audiovisuals: una o dos hores
setmanals.
Atenció a la biblioteca: entre una i tres
hores setmanals.
 Hores individuals de còmput mensual:
– Assistència a reunions de claustre
– Assistència a reunions de Consell
Escolar.
– Assistència a les sessions periòdiques
d’avaluació i promoció de l’alumnat.
– Assessorament lingüístic al centre respecte dels programes d’educació bilingüe
i/o a la impartició de cursos d’actualització lingüística en valencià al professorat.
– Organització, amb l’assessorament del
Departament d’Orientació i sota la coordinació de la direcció d’estudis de les activitats
d’orientació general de l’alumnat de 2n curs
de batxillerat amb la finalitat d’ajudar-los a
perfilar l’elecció dels estudis superiors.
– Participació en activitats de formació
incloses en el pla de formació del professorat convocades i autoritzades per la

Conselleria d’Educació.
– Qualsevol altra activitat que redunde en
benefici del centre, autoritzada pel
Consell Escolar i no inclosa en les anteriorment citades.
Les 25 hores d’obligada permanència en el
centre es consignaran en horaris individuals, visats per la direcció del centre i
amb l’assabentat del professor/a.
Els delegats de prevenció de riscos laborals dedicaran a les seues funcions entre
un mínim de tres i un màxim de quatre
hores de còmput individual setmanal.
S’agruparam, preferentment preferentment en el matí del dimarts.
Distribució i assignació d’horari al professorat
- Distribució d’horari: Determinat el nombre de grups i programes autoritzats, la
direcció d’estudis comunicarà als caps de
departament el nombre de grups i nombre
d’hores lectives setmanals assignades a
cada departament, amb indicació expressa
de les hores/especialitat que s’impartiran
en valencià i les que s’impartiran en castellà.
- Assignació d’horari: Els caps de departament reuniran al professorat definitiu que
en forma part i als professors que han
obtingut destinació definitiva en l’últim
concurs de trasllats i traslladaran l’assignació horària atribuïda a cada professor a
la direcció d’estudis, així com les hores que
no hagen sigut assumides pel departament
o bé la falta de càrrega horària que afecte
a un o més membres del departament.
El departament distribuirà l’horari atribuint
les hores curriculars corresponents als
grups en valencià (segons el programa d’educació bilingüe que aplique el centre) i la
capacitació lingüisticotècnica del professorat, i a continuació la resta d’hores assignades al departament.
Efectuat el repartiment, cas que hi haja
excés d’hores lectives en el departament
s’aplicaran els criteris següents:
- S’adjudicaran totes les tutories possibles
- S’adjudicaran totes les hores dels programes: Diversificació Curricular,
Adaptació Curricular, Garantia Social,
entre els professors definitius.
- S’adjudicaran totes les hores possibles
de reforços, desdoblaments i repassos
entre els professors definitius.

En el cas que no existisca acord per a l’elecció de torns horaris i nivells educatius,
s’aplicarà l’ordre següent (Apartat 2.2. de
l’annex II de la OC de 29 de juny de 1992 de
la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència):
1. Professors amb la condició de catedràtic i assimilats.
2. Professors d’ensenyament secundari,
PTFP, pertanyents als grups A31 i A34 i
professors especials d’ITEM.
El professor/a a qui corresponga elegir en
primer lloc, elegirà un grup d’alumnat de
l’especialitat i curs que desitge impartir preferentment; a continuació ho farà el professor a que corresponga elegir en segon lloc i
així successivament fins que tots els professors completen 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 donarà còpia
immediata a la direcció d’estudis
Si hi haguera algun departament amb nombre insuficient d’hores lectives, l’horari que no
completara les díhuit hores s’assignarà, al professor o als professors majors de 55 anys.
Els mòduls de FP específica susceptibles
de desdoblament, que s’impartisca a un
mateix grup es procurarà que no siga assignat a dos professors numeraris si hi ha professorat interí en el centre.
La direcció d’estudis incorporarà a cada
horari personal les hores individuals setmanals corresponents a guàrdies, tutories de
pares, mares o tutors legals, reunió de departament, etc., fins a completar les 25 hores d’obligada permanència en el centre.
La direcció d’estudis elaborarà els horaris setmanals del professorat seguint els criteris
adoptats pel claustre de professors i els incorporarà a la Programació General Anual que
serà informada pel claustre de professors i
aprovada pel Consell Escolar.
En cap cas, les preferències horàries del professorat comportarà per a l’alumnat que les
matèries a què corresponguen dos o tres períodes lectius setmanals siguen impartides en
dies consecutius.
Així mateix, no podrà haver-hi dos o més períodes lectius diaris de la mateixa matèria, ni
tampoc l’horari de l’alumnat podrà incloure
hores lliures intercalades en el seu horari
lectiu.
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Un dret i un deure de tots els treballadors i les treballadores de l’ensenyament

La formació permanent del professorat
STEPV-IIv sempre ha considerat que la formació permanent del professorat és, al
mateix temps, un dret i un deure. És inseparable de la condició docent l’actualització

permanent dels coneixements professionals,
així com la recerca i la investigació sobre tot
allò que ens succeeix a la nostra pràctica
docent. La formació és també una condició

indispensable per a l’autonomia personal i el
treball cooperatiu. Per totes aquestes raons,
la formació ha de formar part de la jornada
de treball del professorat i ha de ser una

responsabilitat de l’Administració que l’oferta institucional tinga un caràcter universal, al
mateix temps que s’ha de donar entrada a
les iniciatives del mateix professorat.

Institucions i Moviments de Renovació Pedagògica


Oferta Institucional de formació
Comprén un extens repertori d’accions formatives, distribuïdes al
llarg de tot l’any i del conjunt de la
geografia valenciana. S’hi inclouen
cursos de totes les especialitats i
àrees. A més es convoquen ajudes
per a projectes de formació del
professorat en centres, ajudes econòmiques per a la realització de
projectes d’investigació i innovació
educativa, ajudes individuals per
activitats de formació permanent
del professorat, etc. Totes aquestes
convocatòries solen aparéixer a la
primavera al DOGV, i el Sindicat
dóna complida informació, amb
antelació, a tota la seua afiliació.
Els Centres de Formació,
Innovació i Recursos Educatius

(CEFIRE), a més de canalitzar l’oferta institucional de la Conselleria
–incloent-hi els cursos de
Valencià–, tenen un programa
propi d’activitats que pot interessar al professorat.
Relació de CEFIRE:
Alacant: 965100284, Alcoi:
966520550, Alzira: 962404326
Benidorm: 966803553, Extensió
Ondara: 66476755, Castelló de la
Plana: 964239648, Extensió
Segorbe: 964712427, Cheste:
962512517, Elda: 965394639
Elx: 65462312, Gandia: 962872768
Godella: 963641846, Llíria:
962792569, Tuéjar: 961635028
Ontinyent: 962910313, Orihuela:
966742725, Sagunt: 962650277
Torrent: 961572061, Extensió Utiel:

62173206, València: 963787052
Vinaròs: 964454552, Extensió
Albocàsser-Morella: 964428393
Xàtiva: 962281901, Extensió Aiora:
961890069
Les universitats valencianes
també fan una oferta de formació
que abasta el seu professorat i
també el de l’àmbit no universitari.

 Moviments de Renovació Pedagògica
Són l’alternativa indispensable per
a l’autoformació del professorat,
des d’un punt de vista crític, autònom i arrelat a la pràctica en el
centre. Mantenen al llarg del curs
diverses ofertes de formació, així
com grups i seminaris de treball, a
més de les Escoles d’Estiu.
Dirigiu-vos a la Federació d’MRPs:

fmrppv@fmrppv.org
o el web http://www.fmrppv.org
I a més:
- Escola d’Estiu PV Gonçal Anaya:
eecc@fmrppv.org
- Escola d’Estiu de Castelló:
mrpcastello@mail.uji.es
- Escola d’Estiu Marina-Safor:
eems@fmrppv.org.
- Escola d’Estiu PV Terres del Sud:
eets@fmrppv.org.
- Col·lectiu de Mestres de la Safor:
cms@fmrppv.org
- Col·lectiu d’Ensenyants Ribera:
coderi@fmrppv.org

Escola Sindical de Formació Melchor Botella
Jornades
 Tècniques de mainstrea-

 Estratègies i recursos per a

Cursos presencials

Cursos en línia
 De la legislació docent al

ming per aconseguir la igualtat
de gènere
 XVIII Escola de formació del
STEPV-Iv: Educació i compromís

 Programes de l’Acció
Educativa Espanyola a
l'Exterior
 Formació en cooperació
educativa
 Pràctica de dramatització en
l’aula
 Treballant en xarxa i en
entorns corporatius
 Les matemàtiques a
l’Educació Infantil

l’aprenentatge de la lectoescriptura en l’Educació
Infantil
 Expressió oral per alumnat
nouvingut

treball a l’aula: claus per a
començar en l’ensenyament
 Ús de recursos multimèdia i
Internet per a la docència
 Creació de recursos didàctics mitjançant Photoshop
 Fotografia digital: com
millorar la part gràfica de les
programacions
 Desplegament curricular de
la LOE. Teoria i pràctica

La matrícular d’aquestes activitats ja està oberta. D’altres s’aniran publicant, en ALLIOLI i en
altres espais de difusió del
Sindicat. Algunes d’elles poden
canviar en funció de la demanda
del professorat. L’oferta actualitzada es pot consultar en:
www.escolasindical.org i
info@escolasindical.org. També
per telèfon: 620208047 (Josep
Ramon Torres i Baldoví) .
Les activitats de l’Escola
Sindical Melchor Botella estan
conveniades amb la Conselleria
d’Educació i amb la Universitat de
Valencia. Totes les persones que
hagen superat els cursos rebran
una certificació expedida per
l’ESMB, la qual, com la de qual-

sevol altra entitat col·laboradora,
no té validesa per l’administració
si no està diligenciada per la
Conselleria d’Educació, en el cas
dels funcionaris docents. Per a
les persones no funcionaries, el
Servei de Formació Permanent de
la Universitat expedirà la certificació corresponent, amb validesa
per qualsevol convocatòria oficial.

Com obtindre la titulació de valencià

Per crèdits universitaris

Formació per cursos

Entitats Educatives

Accions formatives

Titulacions

Universitat d’Alacant
Universitat Jaume I
Universitat València
Universitat Catòlica

Crèdits de l’àrea de Filologia catalana o de didàctica de la llengua i
la literatura
24 crèdits:
40 crèdits:

Certificat de Capacitació
Diploma de Mestre

Junta Qualificadora
de Coneixements
de Valencià

Grau Mitjà i superar curs específic (A, B i C)
Grau superior i superar Curs Específic D
Només professorat d’Ed. Infantil, Primària, Secundària i Adults
àrees lingüístiques
3r de Valencià (Certificat Elemental) i superar Curs Específic (A, B i C)
5é de Valencià (Certificat d’Aptitud) i superar Curs Específic D

Escoles Oficials d’Idiomes
Pla de Formació Lingüísticotècnica
en valencià. Es pot realitzar en les
convocatòries anuals de la
Conselleria d’Educació.
En setembre i en juliol.

PRIMER CICLE
Nivell Mitjà i superar curs Específic:
Curs A: mestres
Curs B: Secundària, àrees no lingüístiques.
Curs C: Secundària, àrees lingüístiques.
SEGON CICLE
Només professorat d’Ed. Infantil, Primària, Secundària i Adults d’àrees lingüístiques
Nivell Superior i superar Curs Específic D.

Certificat de Capacitació
Diploma de Mestre
Certificat de Capacitació
Diploma de Mestre
Certificat de Capacitació

Diploma de Mestre

Permisos i llicències
Nou Decret, pendent de publicació en el DOCV.

LLICÈNCIES RETRIBUÏDES
ASSISTÈNCIA
(Conferències, congressos,
seminaris o jornades)
LEGISLACIÓ ART.17
DOCUMENTACIÓ: -Sol.licitud:
Direcció General de Personal, previ
informe favorable de la direcció del
centre
DURADA -Màxim 6 dies a l'any
OBSERVACIONS -Contingut relacionat amb l'activitat docednt del peticionari.
-Necesari informe de la direcció del
centre i depen de les necessitats del
servei. -Percepció íntegra de les
retribucions.

PER ESTUDIS
LEGISLACIÓ ART.18
DOCUMENTACIÓ - Sol.licitud:
Direcció General de Personal.
DURADA -Fins a 12 mesos en matèries directament relacionades amb
l'activitat
-Es pot sol.licitar cada 5 anys de
servei ininterromputs
OBSERVACIONS -El podran gaudir
nomès funcionaris de carrera.
-Retribucions bàsiques. -Al final,
cal presentar memòria i certificació.
Si no es fa caldrà tornar les retribucions.

LLICÈNCIES NO RETRIBUÏDES
LEGISLACIÓ ART. 19
DISPOSICIONS COMUNES
-Hauran de compendre periodes
continuats i ininterromputs. Tindran la consideració de serveis
prestats a efectes d'antiguetat.
-L'administració mantindrà al personal en alta al règim de previsió
social que corresponga.

INTERÈS
PARTICULAR
LEGISLACIÓ ART. 20
DOCUMENTACIÓ - Sol·licitud:
Direcció General de Personal, previ
informe favorable de la direcció del
centre.
DURADA -Mínim 15 dies ininterromputs i fins a 9 mesos cada 3 anys
OBSERVACIONS -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.ç

BEQUES D'ESTUDI O
INVESTIGACIÓ
LEGISLACIÓ ART. 21
DOCUMENTACIÓ Sol·licitud:
Direcció Territorial.
DURADA -La duració del fet causant
OBSERVACIONS -Es podrà gaudir
en funció de lo establert en les respectives convocatòries i subordinat

a les necesitats del servei. Tambè
es podra gaudir per part dels funcionaris i funcionaries que se'ls
adjudique beques d'estudi o investigació per òrgans com el MEC,
Administracions educatives competents en la materia...

ASSISTÈNCIA A CURSOS
DE PERFECCIONAMENT
PROFESSIONAL

LEGISLACIÓ ART. 24
DOCUMENTACIÓ -Direcció
Territorial
-Presentar al menys 15 dies abans
del començament de cada trimestre
escolar. -En circumstancies extraordinàries l'òrgan competent podrà
modificar els terminis.
DURADA La reducció consistirà en
un terç o mitja jornada amb les disminucuions de les retribucions en la
part propòrcional.
OBSERVACIONS -Per guarda legal de
menors de 12 anys o familiars (conjuge 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 crònicaque
impedisca realitzar la jornada laboral
completa del propi interessat. -Es
podran gaudir per qualsevol membre
de la parella peró no simultàneament.

MATRIMONI
o UNIONS DE FET
LEGISLACIÓ -ART. 3
DOCUMENTACIÓ -Direcció Territorial
DURADA -15 dies naturals i consecutius
OBSERVACIONS -Abans o després
de la celebració del matrimoni o inscripcion als registres oficials d'unions de fet, a excepció de supòsits
degudament acreditats (la redacció
d'este article no és clara i haurem
d'esperar l'aplicació que es farà). No es podrà gaudir si el matrimoni o
unió de fet se celebra de nou amb la
mateixa persona.

ASSISTÈNCIA A MATRIMONIS O UNIONS DE FET
LEGISLACIÓ -ART. 2
DOCUMENTACIÓ -Direcció del centre
DURADA -El dia de la celebració i a
més de 100 km 2 dies naturals consecutius.
OBSERVACIONS Fins a 2n grau per
afinitat o consanguinitat i els fills o
filles del conjuge o parella de fet.

TÈCNIQUES PRENATALS

par als cursos de formació.

ADOPCIÓ O ACOLLIMENT
DE MENORS
LEGISLACIÓ ART. 6
DOCUMENTACIÓ -Direcció
Territorial.
DURADA -16 setmanes ininterrompudes, ampliables en cas d'adopció o
acolliment múltiple o discapacitat del
acollit, 2 setmanes per cada fill/a a
partir del segon, a partir de la decisió
administrativa o judicial d'acolliment
o la resolució judicial de l'adopció.
OBSERVACIONS -En cas de treballar
els dos progenitors i de gaudir
simultáneament el permís, la suma
dels dos no excedirà les 16 setmanes
o les que corresponguen. -Aquest
permís es 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. -Durant la duració del permís
es podrà participar als cursos de formació.

ADOPCIÓ
INTERNACIONAL

LEGISLACIÓ ART.22
DOCUMENTACIÓ -Direcció Territoria
DURADA -Màxim 4 mesos a l'any
OBSERVACIONS -contingut directament relacionat amb el lloc de treball o la carrera professsional. Segons les necessitats del servei.

LEGISLACIÓ ART. 4
DOCUMENTACIÓ -Direcció del centre
DURADA -Temps necessari indispensable sempre que s'acredite la
impossibilitat de l'assistència fora de
la jornada laboral.
OBSERVACIONS -Examens prenatals, curssos de tècniques per a la
preparació del part, tècniques de
fecundació assistida.

LEGISLACIÓ ART. 7
DOCUMENTACIÓ Direcció Territorial.
DURADA -Fins a 2 mesos amb retribucions bàsiques.
OBSERVACIONS -ES pot iniciar 4
setmanes abans de la resolució d'adopció
-Durant la duració del permís es
podrà participar als cursos de formació.

MALALTIA DE FAMILIARS

MATERNITAT BIOLÒGICA

LACTÀNCIA

LEGISLACIÓ ART. 23
DOCUMENTACIÓ -Direcció Territoria
DURADA -Màxim 1 any
OBSERVACIONS -Malaltia greu fins
a 2n grau per afinitat o consanguinitat amb convivència amb el sol.licitant.
-Acreditació de la malaltia per
informes mèdics. *Contradicció amb
la llei d'igualtat i amb l'Estatut bàsic
de la funció pública.

REDUCCIÓ DE JORNADA
REDUCCIÓ DE JORNADA

PERMISOS

Les reduccions de jornada són incompatibles entre sí. -Afectaran la jornada
laboral establerta en la normativa en
la seua totalitat, repercutin de manera
proporcional als diferents periodes
que configuren la mateixa. Repercutirà proporcionalment en el
permís de lactància.

FUNCIONÀRIES VÍCTIMES
DE LA VIOLÈNCIA DE
GÉNERE
DURACIÓ El temps necessari que
els serveis socials o de salud acrediten .
OBSERVACIONS Quan la reducció no
supere l'hora diaria no generarà
deducció de retribucions, a la resta de
supòsits la reducció de jornada tindrà
efectes econòmics proporcionals.
-És necessari l'informe del Ministeri
Fiscal.

LEGISLACIÓ ART. 5
DOCUMENTACIÓ -Serveis territorials
-Imprés + certificat mèdic i llibre de
familia
DURADA -16 setmanes i 2 setmanes
més per cada fill, a partir del segon,
en cas de part múltiple. Tambè s'ampliarà en 2 setmanes en cas que el
xiquet o xiqueta patisca alguna discapacitat.
OBSERVACIONS -El permís es distribuirà a opció de la interessada, sempre que 6 setmanes siguen inmediatament posteriors al part. -En cas de
defunció o incapacitat de la mare, el
pare podrà fer us del permís en la
seua totalitat o pel temp que reste. La mare podrà cedir al pare una part
d'aquest permís (a excepció de les 6
setmanes inmediatament posteriors
al part o que no supose un risc per la
salut de la mare ) de forma simultànea o successiva (sense superar el
temps màxim de 16 setmanes o de
les que legalment corresponguen)
amb el de la mare. Previa renúncia
del pare, aquest permís es pot gaudir pel conjuge o parella de fet de la
mare. -Aquest permís es 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 pratir de l'alta hospitalaria del neonat excloent les primeres 6 setmanes posteriors al part.
El pare podrà gaudir d'aquest permís
en cas de mor de lamare o incapacitat. -Al supòsit anterior la mare tindrà dret a absentar-se durnat un
màxim de 2 hores diaries, preferentment en hores complementaries. Durant la duració del permís de
maternitat biològica es podrà partici-

LEGISLACIÓ -ART. 8
DOCUMENTACIÓ -Direcció del centre
i Direcció Territorial en cas de compactar-la adjuntant llibre de familia
DURADA -1 hora diaria fins que el
nadó tinga 12 mesos tant per maternitat biològica, adopció o acolliment.
OBSERVACIONS -Indistintament el
pare o la mare, previa renúncia del
pare el permís el pot gaudir el conjuge o parella de fet de la mare.
-Es pot compactar per una ampliació
del permís maternal que acumule en
jornades completes el temps corresponent. Aproximadament 4,5 setmanes.

PATERNITAT
LEGISLACIÓ ART. 9
DOCUMENTACIÓ -Serveis
Territorials.
DURADA -15 dies naturals per naixement , adopció o acolliment.
OBSERVACIONS -Previa renúncia del
pare el permís el pot gaudir el conjuge o parella de fet de la mare.

INTERRUPCIÓ DE
L'EMBARÀS
DOCUMENTACIÓ Direcció Territorial
DURADA 6 dies naturals i consecutius a partir del fet causant, sempre
que no es trobe en situació d'incapacitat temporal.

PERMÍS MÈDIC EDUCATIU I
ASSISTENCIAL
LEGISLACIÓ ART. 11
DOCUMENTACIÓ Direcció del centre
DURADA -Temps indispensable, preferentment en horari no lectiu.
OBSERVACIONS -Necessitats propies d'assistència o de menors,

majors o discapacitats al seu càrrec,.
-Consultes , tractaments i exploracions médiques.
-Reunions de coordinació dels centre
educatius i consultes en l'àmbit
socio-sanitari de fills, filles o menors
al seu càrrec...

MORT O MALALTIA GREU
DE FAMILIAR
(per consaguinitat o afinitat).
LEGISLACIÓ ART. 12
DOCUMENTACIÓ Direció del centre
DURADA -Conjuge o parella de fet o
familiar fins a 1r grau per consanguinitat fins 4 dies i si és a més de 100
km de la localitat de residencia del
personal 6 dies. -Familiar fins a 2n
grau per consanguinitat o de 1r grau
per afinitat 3 dies i si el fet causant
és a més de 100 km 5 dies.
OBSERVACIONS -Els dies comptaran
a partir del fet q origine el dret. -Cas
de malalties greus de llar-ga durada,
els dies podran utilizar-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 que el personal
te dret per maltia greu, este permís,
es reduïrà als dies d’hospitalització.
A excepció de l’existència d’un certificat de gravetat.

EXÀMENS
LEGISLACIÓ AERT. 13
DOCUMENTACIÓ -Direcció del centre
i portar justifican després.
DURADA El dia o dies de celebració.
OBSERVACIONS -Proves selectives
d’ingrés en adminisracions publiques.
-Exàmens i altres proves definitives
en centres oficials. -Es gaudirà encara que siga compatible amb la jornada.

TRASLLAT DOMICILI
HABITUAL
LEGISLACIÓ ART. 14
DOCUMENTACIÓ -Direcció del centre
DURADA -2 dies naturals consequtius
OBSERVACIONS -Aportar justificant

DEURE INEXCUSABLE
LEGISLACIÓ ART. 15
DOCUMENTACIÓ -Direcció del centre
DURADA -Pel temps indispensable
OBSERVACIONS -Citacions de tribunals, comissaries, i altres organismes oficials. -Cumpliment de deures
derivats de la consulta electoral. Assistència a reunions dels òrgans
de govern i comissions derivats de
càrrecs electes de regidor o regidora,
diputat o diputada.-Cumpliment d’obligacions que generen al interesat
una responsabilitat d’ordre civil,
social o administrativa. -Assistència
a les sessions d’un Tribunal de d’eleccció.

FUNCIONS
REPRESENTATIVES I
FORMACIÓ
LEGISLACIÓ ART.16
DOCUMENTACIÓ -Justificant
DURADA Establerta a la normativa
vigent.

