
El nou decret de sexennis

DECRET 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es regula el component 
retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat  la realització d’altres 
activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament. (DOCV 30/06/2014)

 � Reconeix els sexennis complits durant el decret Vela i 
l’acord de retallades que el prorroga però no l’abonament 
corresponent a aquests mesos (març 2012-juny 2014).

 � El reconeixement serà d’ofici sempre que es tinguen els 100 
crèdits de formació requerits per l’ordre 54/2014.

 � Les activitats de formació realitzades fora dels plans de 
formació de la Conselleria d’Educació s’han de registrar 
presencialment.

 � El professorat interí continua sense tindre dret als sexennis, 
tot i les diferents sentències guanyades per STEPV.

 � STEPV ha interposat el corresponent recurs contenciós per a 
exigir el reconeixement dels sexennis al personal interí.

La nova ordre d’activitats de formació

Ordre 54/2014, d’1 de juliol, de la Conselleria d’Educció, 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’ensenyament que realitzen els funcionaris 
docents que impartixen ensenyaments no universitàries de la Comunitat Valenciana 
(DOCV 03/07/2014). 

 � Les activitats de formació que es reconeixeran són les 
previstes en l’ordre 65/2012 de formació permanent del 
professorat. 

 � En l’annex especifica les activitats de formació vàlides a 
l’efecte dels sexennis i estableix uns mínims i màxims per  
a cada activitat.

 � L’ordre només computa 10 crèdits per sexenni les activitats 
de millora de la qualitat de l’ensenyament, entre les quals hi 
ha les extraescolars. Molts docents no arriben als 100 crèdits 
necessaris per culpa d’això.

 � La Conselleria no va acceptar una disposició transitòria 
proposada per STEPV per a evitar aquesta situació.

 � Per això, STEPV també ha presentat un recurs per aplicar  
de forma retroactiva una mesura que perjudica el professorat.

La nova regulació  
dels sexennis

L’acord de retallades de 23 d’octubre de 2013

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d’Hisenda i Administració Pública, pel qual es dóna publicitat a l’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)

 � Acord signat per tots els sindicats de la Mesa General de la 
Funció Pública, excepte STEPV-Intersindical Valenciana, el dia 
abans de la vaga general educativa del 24 d’octubre de 2013.

 � Prorroga el decret Vela fins al juliol de 2014, quant al 
reconeixement dels sexennis i a l’agost quant a l’abonament 
(que tampoc s’ha complit en la immensa majoria dels casos).

 � No recupera al 100% els sexennis, com estava previst quan 
caducara el decret Vela el desembre de 2013, sinó que només 
s’abonarà el 75% fins al desembre de 2014.

 � Els sindicats signants subscriuen un pacte per a la pau social 
amb el govern valencià en el tema retributiu fins al desembre 
de 2015, passades les eleccions municipals i autonòmiques.

El compte de formació

 � És una aplicació informàtica on ixen totes les activitats de 
formació del professorat. S’hi poden consultar tant les que 
serveixen per als sexennis, com tota la resta d’activitats de 
formació que la Conselleria tinga registrades de cada un de 
les  persones docents.

 � Només hi eixiran les activitats de formació que la Conselleria 
té registrades. Recordeu que la Conselleria registra d’ofici les 
activitats de formació que depenen d’aquesta (pla de formació 
en centres, CEFIRE).

 � S’han de registrar a mà totes aquelles activitats de formació 
externes a la Conselleria d’Educació, és a dir, els nous títols 
universitaris o cursos de formació en les universitats i, de 
moment, els títols d’EOI, conservatoris, formació professional, 
etc. 

 � Els cursos dels sindicats, o de qualsevol altra entitat 
col·laboradora, si estan homologats per la Conselleria NO 
s’han de registrar, perquè constaran d’ofici en el compte de 
formació.

 � Quant als cursos del MEC o d’altres comunitats autònomes 
(incloent-hi títols nous de qualsevol etapa educativa: 
conservatoris, EOI, FP, etc.), també s’han de registrar si no 
estan homologats per la Conselleria d’Educació.

 � Si tens publicacions, també les has de registrar excepte si les 
has fetes a través d’algun programa de la Conselleria.

Negociació del decret i l’ordre

 � Es van gestar en una reunió de la comissió de seguiment de 
l’acord de sexennis de 1993, que no s’havia reunit mai. En 
aquesta reunió no estava STEPV perquè no havia signat aquell 
acord. Només la Conselleria i CCOO, CSIF, ANPE i UGT.

 � La reunió es va fer en plenes vacances de Pasqua de 2014 i 
posteriorment es va traslladar a la Mesa Sectorial, on sí que 
estem representats. STEPV va fer una sèrie d’aportacions que 
milloraven els documents. En destaquem la incorporació del 
professorat interí al dret al cobrament del sexenni, la no-
fixació de límits al reconeixement de les diverses activitats de 
formació i, especialment, una disposició transitòria perquè 
l’ordre s’aplicava de forma retroactiva i hi hauria docents que, 
tot i tindre més de 100 crèdits, no s’ajustaven a les exigències 
de la nova ordre. Com que ja estava pactat prèviament, no es 
va voler acceptar cap esmena de STEPV. 



 

Tipus activitat Tipus participant
Crèdits

ObservacionsCrèdits / h. 
certificades

Valor 
mínim

Valor 
màxim

Límit 
any

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 30 30

Grup treball Participant 1 20 30 30

Estades formatives Participant 1 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

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

Títol de grau 100 100

Títol de màster 100 100

Títol de doctor 100 100

Diploma d’estudis avançats 100 100

Titulacions pròpies de cada universitat

Per cada títol 100 100

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

Diploma de Mestre de Valencià 100 100 És incompatible assignar crèdits 
a aquestes titulacions i als cursos 
realitzats per a obtindre-les.

Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera 100 100

Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià 1 100 100

Titulacions oficials dels ensenyaments de règim especial

Títol de cicle/grau 100 100

Tutorització de pràctiques

Alumnes en pràctiques de formació inicial 20 20 20

Funcionaris en pràctiques 20 20 20

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 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.

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 
amb depòsit legal 60 crèdits/núm. aut. 15 60

Lloc de treball

Coordinador de formació del centre

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

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

2014 2015
IMPORT IMPORT ACUMULAT IMPORT IMPORT ACUMULAT

SEXENNI 1 76,95 76,95 102,61 102,61
SEXENNI 2 81,51 158,46 108,68 211,29
SEXENNI 3 93,24 251,70 124,32 335,61
SEXENNI 4 101,49 353,20 135,32 470,93
SEXENNI 5 58,98 412,18 78,65 549,58

Quant cobre per sexenni

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


