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L’EDUCACIÓ EN L’EXTERIOR

L’educació en l’exterior, que té com a objectiu es-
tendre la presència del sistema educatiu espa-
nyol 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, jun-
tament 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 insti-
tucions europees.
• Agrupacions de llengua i cultura espanyoles,
amb programes específics per a fills de residents
en l’estranger, escolaritzats en els sistemes edu-
catius dels països de residència. 
• Seccions espanyoles en centres educatius es-
trangers. Estan sotmeses a l’organització d’a-
quests últims i als convenis amb les autoritats
educatives en els països respectius.
• Centres docents de titularitat de l’estat espa-
nyol. Imparteixen els ensenyaments del sistema
espanyol. 

• Assessores i assessors tècnics, per a l’assis-
tència 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’ex-
terior. Les últimes convocatòries han estat: Or-
den 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 (as-
sessors).

Provisió de les places
• Requisits. Funcionariat de carrera en activitat
amb una antiguitat mínima de tres anys amb co-
neixement de l’idioma que s’assenyale en la con-
vocatòria.
• Selecció. En la fase general es consideren els
mèrits professionals i la valoració del treball des-
envolupat, cursos de formació, mèrits acadèmics
i antiguitat —màxim, 40%—. La fase específica
consta de dues parts: una sobre continguts teò-
rics 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’ex-
terior.

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 cur-
sos, prorrogables per dos períodes de dos cur-
sos més (màxim de sis). Acabada la permanèn-
cia en l’exterior, el professorat té dret preferent
a una plaça docent en la localitat o àmbit terri-
torial 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 selec-
cionades són nomenades per un període d’un
curs en comissió de serveis prorrogable, en rè-
gim d’adscripció temporal per un segon perío-
de 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 per-
sonal destinat a les Escoles Europees, hi pot ro-
mandre un màxim de nou anys.

�Normativa
Ordre de 26/11/02 (DOGV 8/10/02). Instruccions
29/6/99 de la 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). Decret
88/2008, de 20 de juny.

�Definició i adscripció
Tindran consideració de llocs docents itinerants
aquells en què el funcionariat docent haja de pres-
tar els seus serveis en més d’un centre, amb caràcter
regular i periòdic. En els cas dels centres rurals agru-
pats (CRAs), els serveis s’han de prestar en més d’u-
na localitat. Atés que els llocs docents itinerants te-
nen caràcter singular, l’adscripció a aquestes pla-
ces és voluntària. 

�Règim de la itinerància
Al professorat itinerant se li aplicarà les disposicions
legals que amb caràcter general corresponen al pro-
fessorat del cos que imparteix els mateixos ense-
nyaments. Els serveis prestats pel funcionariat do-
cent 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 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 des-
tinats als desplaçaments que a continuació s’espe-
cifiquen: fins a 80 km setmanals, dues hores de re-
ducció; 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’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 al-
tres funcions que li seran assignades. 

El professorat itinerant complirà l’horari com-
plementari 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 comple-
mentari en un centre distint del d’adscripció, a fi de
participar en les sessions d’avaluació, claustres i ses-
sions de coordinació. La jornada lectiva del profes-
sorat itinerant començarà i finalitzarà en el centre
d’adscripció. Mentre la resta de professorat no les

tinguen assignades i llevat que siga estrictament ne-
cessari, al professorat itinerant no li podran ser as-
signades tutories. El calendari laboral que haurà de
complir 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
aplicació de l’article 6 del Decret 24/1997, d’11 de fe-
brer, i del Decret 88/2008, de 20 de juny, que modi-
fica l’anterior. Tots els trajectes s’abonaran a 0,19 eu-
ros 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’horaris serà
el o la cap d’estudis del centre d’adscripció. 

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