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FORMACIÓ

La formació permanent del professorat
Un dret i un deure de tots els treballadors i les treballadores de l’ensenyament

La formació permanent sempre ha estat, per a 
l’STEPV, un dret i un deure de tot el professorat.
L’actualització dels coneixements professionals, la
recerca i la investigació relacionats amb la pràc-
tica, són inseparables de la condició docent. D’al-
tra banda, la formació és una condició indispensable
per a l’autonomia personal i el treball cooperatiu.
Per totes aquestes raons, la formació ha de estar
inclosa en la jornada de treball i l’Administració ha
de garantir que l’oferta institucional, a la qual cal
incorporar les iniciatives sorgides del mateix pro-
fessorat, arribe a tot el col·lectiu. 

Validesa administrativa 
L'Ordre de  9 de juny de 1994  regula les activitats
de formació del professorat:
• Seran vàlides, a efectes del seu reconeixement
oficial per la Conselleria d'Educació i Ciència, les
activitats de formació permanent convocades per
la Conselleria d'Educació i Ciència mitjançant els
seus serveis centrals i territorials i els centres de
professors, altres administracions educatives de
l'Estat espanyol, les titulacions i cursos organitzats
per les universitats, les titulacions dels ensenya-
ments de règim especial i aquelles altres organit-
zades per les institucions públiques i privades que,
a aquest fi, tinguen l'autorització de la Conselleria
d'Educació i Ciència, sempre que aquestes activi-
tats s'hagen convocat i realitzat d'acord amb el que
disposa aquesta Ordre (…) 
• Les activitats de formació permanent es classi-
ficaran en dues modalitats bàsiques: a) cursos i b)
seminaris i grups de treball. Les activitats que no

es corresponguen amb aquestes denominacions,
com ara congressos, jornades, etc., hauran d'as-
similar-se a alguna d'elles segons les seues ca-
racterístiques. 
• La formació en centres, mitjançant les convocatò-
ries de la Conselleria d'Educació i Ciència, és con-
siderada com una categoria específica d'activitats de
formació permanent, malgrat que en el seu desen-
rotllament puguen incloure's les modalitats es-
mentades en el punt anterior d'aquest apartat (…) 
• Als certificats acreditatius de la participació en
activitats de formació permanent hi hauran de cons-
tar les dades següents: 
a) Entitat organitzadora de l'activitat. 
b) Nom i càrrec de qui lliura el certificat en repre-
sentació de l'entitat organitzadora. 
c) Nom i cognoms del participant i número del do-
cument nacional d'identitat. 
d) Denominació de l'activitat. 
e) Lloc i dates de realització de l'activitat. 
f) Tipus de participació: assistent, director, coor-
dinador, ponent i professor. En el cas dels ponents
i professors, s'especificarà el títol de la ponència
o matèria impartida. g) Quantificació en hores. h)
Lloc i data d'expedició del certificat. i) Signatura i
segell. (…) 

El reconeixement de les activitats de formació
permanent convocades i realitzades per centres o
organismes estrangers es podrà realitzar a sol·li-
citud de l'interessat, que hi adjuntarà els documents
acreditatius de la seua participació i de les hores
de durada de l'activitat, d'acord amb el procediment
que s'establisca.

Oferta Institucional 
Comprén un extens repertori d’accions formatives,
de totes les especialitats i àrees, distribuïdes du-
rant tot l’any en el conjunt del territori valencià. Es
convoquen distints tipus d’ajudes: per a projectes
de formació en centres, per a la realització de pro-
jectes d’investigació i innovació, individuals per a
formació permanent. Les convocatòries solen
anunciar-se en el DOCV a la primavera. El Sindi-
cat informa a la seua afiliació de les convocatòries.
A més, els distints cefires, a més de canalitzar l’o-
ferta institucional de la Conselleria, incloent-hi els
cursos de Valencià, disposen d’un programa d’ac-
tivitats propi. Més informació:
http://www.edu.gva.es/per/val/sfp_0_sfp.htm

Universitats públiques
Les universitats valencianes disposen d’una ofer-
ta de formació adreçada a tot el professorat, tam-
bé el de nivells no universitaris.
Més informació: 
• Universitat de València: http://www.uv.es/sfp/
• Universitat Jaume I de Castelló:
http://www.uji.es/serveis/use/formacio/perma-
nen/cursos/curs07a.html

Moviments de Renovació Pedagògica
Són l’alternativa indispensable per a l’autoformació
del professorat, des d’un punt de vista crític, autò-
nom 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’es-
tiu.Més informació: www.fmrppv.org

L’Escola Sindical de Formació Melchor Botella,
adscrita a la Intersindical Valenciana, ofereix una
programació d'activitats que intenta comple-
mentar els buits de l’oferta institucional. 

� Seminaris
• Acció educativa a l’exterior 
• PEC 
• Freinet

� Jornades: La tutoria 
� Cursos presencials

• Programes de l’acció educativa espanyola
a l'exterior 

• Pràctica de dramatització en l’aula 
• Taller d’art: tècniques plàstiques. 
• Ser tutor, una tasca difícil però necessària

� Cursos on line
• Ús de recursos multimèdia i Internet per
a la docència 

• Administració d’aules virtuals en els cen-
tres docents Fotografia digital per a docents 

• Desplegament curricular de la LOE. Teoria
i pràctica 

• L’expressió escrita en valencià 
• Llegir i escriure, un procés en contínua cons-

trucció 
• L’entorn JCLIC: aplicació pràctica a l’esco-

la 
• Creació de recursos didàctics mitjançant

Photoshop  
• De la legislació docent al treball a l’aula:

claus per a començar en l’ensenyament 
• Expressió oral per alumnat nouvingut 
• Resposta educativa a l’alumnat amb NEE 
• Matemàtiques significatives a l’escola 
• Creació d’una revista escolar amb eines in-

formàtiques 
• WebQuest!!! WebQuèè? Una metodologia per

treballar amb Internet a l’aula 
• Organització del temps i espai a l’aula. 

Oferta actualitzada de formació
www.escolasindical.org
� Inscripció i certificació. La matrícula per a ins-
criure’s en aquestes activitats està oberta. L’Es-
cola Melchor Botella té conveniat el seu programa
de formació amb institucions oficials. L’Escola ex-
pedeix una certificació que, en el cas dels fun-
cionaris docents, ha de ser diligenciada per la
Conselleria d’Educació. Per a les persones no fun-
cionàries, el Servei de Formació Permanent de
la Universitat de València expedeix la certifica-
ció corresponent, amb validesa per a qualsevol
convocatòria oficial. 
Més informació: www.intersindical.org/stepv
Consulta l’oferta trimestral i anual actualitzada:
www.escolasindical.org

Escola Sindical de Formació Melchor Botella
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ITINERÀNCIES

� Normativa
Ordre de 26/11/02 (DOGV 8/10/02). Instruccions
29/6/99 de la DGCD i Innovació Educativa i Políti-
ca Lingüística. Ordre de 23/7/98 (DOGV 15/9/98). De-
cret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV 17/2/97). Decret
88/2008, de 20 de juny.

� 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 pres-
tar en més d’una localitat. Atés que els llocs do-
cents itinerants tenen caràcter singular, l’adscripció
a aquestes places és voluntària. 

� Règim de la itinerància
Al professorat itinerant se li aplicarà les disposi-
cions legals que amb caràcter general correspo-
nen al professorat del cos que imparteix els ma-
teixos 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 desti-
nació (Resolució 16/5/95). 

El còmput de l’horari lectiu setmanal estarà de-
terminat per l’horari destinat a l’atenció directa de
l’alumnat, els temps de reducció horària destinats
als desplaçaments i aquells altres que estiguen atri-
buïts 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, qua-
tre hores; de 160 a 200 km, cinc hores; de 200 a 240
km, sis hores. 
Quan computats l’horari d’atenció directa de l’a-
lumnat i la reducció horària per raons de despla-
çament, la suma fóra inferior a l’horari lectiu set-
manal, el professorat itinerant desenvoluparà les
altres funcions que li seran assignades. 
El professorat itinerant complirà l’horari comple-
mentari setmanal d’obligada permanència en el
centre on que estiga adscrit i podrà establir-se una
major atribució horària d’atenció directa a l’alum-
nat, amb una reducció de l’horari complementari.
El professorat podrà complir part de l’horari com-
plementari en un centre distint del d’adscripció, a
fi de participar en les sessions d’avaluació, claus-
tres 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 as-
signades i llevat que siga estrictament necessari,
al professorat itinerant no li podran ser assigna-
des tutories. El calendari laboral que haurà de com-
plir serà el corresponent al del seu centre d’ads-
cripció. 

� Indemnitzacions
En cas d’accident de circulació, es tindrà dret a les
indemnitzacions que puguen correspondre per apli-
cació de l’article 6 del Decret 24/1997, d’11 de fe-
brer, i del Decret 88/2008, de 20 de juny, que mo-
difica l’anterior. Tots els trajectes s’abonaran a 0,19
euros per km.

� Centres
El professorat itinerant formarà part dels claustres
de tots els centres en què impartisca la docència.
La persona responsable de la coordinació d’hora-
ris serà el o la cap d’estudis del centre d’adscrip-
ció. 

� Salut  laboral
A partir del sisé mes d’embaràs, les professores
itinerants podran suspendre transitòriament les iti-
neràncies i s’adscriuran al seu centre de destina-
ció a temps total per reforçar l’atenció a l’alumnat.

Regulació de les itineràncies 
Disposicions legals sobre llocs de treball itinerants

Com obtindre la titulació de valencià

Per crèdits 
universitaris

Formació per
cursos

Entitats Educatives

Universitat d’Alacant
Universitat Jaume I
Universitat València
Universitat Catòlica

Junta Qualificadora
de Coneixements 
de Valencià

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.

Certificat de Capacitació
Diploma de Mestre

Certificat de Capacitació

Certificat de Capacitació

Certificat de Capacitació

Diploma de Mestre

Accions formatives

Crèdits universitaris de l’àrea de Filologia Catalana o de Didàctica de
la Llengua i la Literatura

24 crèdits
40 crèdits

Grau Mitjà i superar curs específic (A, B i C)

Mínim 3r de Valencià (Certificat Elemental) 
i superar Curs Específic (A, B i C)

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.

Titulacions




