
1.-  La configuració de la  plantilla d'un  institut  i  la  "flexibilitat  curricular" 
corresponen exclusivament al director, que les pot modificar anualment (art. 
2).

2.-  El concurs de trasllats desapareix i se substitueix per tres tipus de 
concursos de mèrits.  El  primer,  anomenat ordinari,  pot incorporar requisits 
addicionals  de  polivalència  curricular;  el  segon,  a  més  de  requisits  de 
polivalència curricular, pot requerir "peculiaritats pròpies" (sic); el tercer, està 
reservat a càrrecs directius (art. 3).

3.-  El total de la plantilla d'un institut nomenat directament pel director 
por ser fins al 50% del claustre (disposició addicional 1a.). Si, a més a més, 
tenim  en  compte  que  en  la  fase  ordinària  (art.  5.1)  hi  pot  haver  requisits 
addicionals i que aquests els determina el director (art. 1), el total de la plantilla 
nomenada directament i indirecta pel director pot ser molt superior al 50%.

4.- El director por decidir la supressió d'una plaça i el trasllat forçós d'un 
professor, canviant els requisits de la plaça o avaluant-lo negativament (art. 23).

6.- El criteri d'estructuració de les plantilles de secundària deixa de ser el 
de l'especialitat docent i passa a ser el de la "polivalència curricular". Es 
podrà obligar un professor a impartir una matèria que no és la seva, declarar-lo 
“incompetent” i desplaçar-lo (art. 3, 21 i 23; annex 1).

7.- El professorat interí i substitut serà nomenat directament pel director, 
sense cap altre requisit que estar donat d'alta a la borsa de treball (art. 25, 26 i 
27; disposició addicional 5a.).

8.-  El professorat estarà obligat a participar en activitats extraescolars i 
complementàries (annex 1, f).
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