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Documents d'organització i gestió dels
centres 

Trobareu aquesta informació més desenvolupada als núms. 136, 137 i 138 del SECUNDARIA.INFO i a
la Guia Laboral del Professorat de Secundària d'ASPEPC·SPS.

En general, la normativa d'inici de curs no ha patit grans modificacions.

Jornada laboral  (Professorat d'Instituts, EOI, CFA i Escoles d'Arts)

37 hores i 30 minuts

• 20 hores lectives 
• 8 hores d'activitats complementàries d'horari fix
• 2 hores d'activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a horari fix 
• 7 hores i 30 minuts  que no s'han de fer necessàriament al centre

Horaris 

Criteris  de  confecció  d’acord  amb  l’article  22  del  decret  102/2010,  d’autonomia  dels  centres
educatius, i recollits a les normes d’organització i funcionament del centre.

Correspon al claustre de professors aprovar els criteris que s'han de seguir en l'elaboració dels
horaris dels grups d'alumnes i dels professors d'acord amb el procediment establert a les normes
d'organització i funcionament del centre. 
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Assignació de matèries i grups als docents

L'assignació  de  matèries  i  grups  és  potestat  de  la  direcció.  Els  departaments  o  els  òrgans  de
coordinació poden presentar modificacions motivades a la proposta d’assignació feta. 

Els claustres han de procurar que les normes d'organització dels centres incloguin criteris
més específics a l'hora de repartir grups i matèries.

L'atribució d'una matèria o grup està limitada per l'especialitat docent.

Principals novetats en l'assignació horària a primer de Batxillerat

- Una matèria comuna (obligatòria) a cadascuna de les modalitats de Batxillerat: 

CIÈNCIES i TECNOLOGIA: Matemàtiques I
HUMANITATS: Llatí I
CIÈNCIES SOCIALS: Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I
ARTS: Història de l’Art

• Llengua Catalana i Castellana: increment d'1 hora setmanal compartida (en una mateixa franja
horària, partint el grup en dos, en sessions alternes entre totes dues matèries). 

• Filosofia i Ciutadania: torna a ser Filosofia amb increment d'1 hora setmanal (3).
• Ciències del Món Contemporani: deixa de ser comuna i esdevé matèria de modalitat/específica.
• Literatura Universal: passa a ser matèria de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials, amb

4 hores setmanals.

Òrgans unipersonals de direcció i coordinació (Instituts, Centres de Formació d'Adults
Escoles Oficials d'Idiomes i Escoles d'Arts)

El total d'òrgans que es poden nomenar i d'hores que s'hi assignen no han patit canvis significatius.

Tasques que no poden ser assignades al professorat

Tampoc no hi ha cap modificació: hi ha tot un seguit de tasques que, segons la normativa vigent, han
de ser  encarregades  al  personal  no  docent,  com ara  la  vigilància  de  les  instal·lacions,  l'atenció
telefònica, el control d'entrades i sortides del centre, etc. La relació completa d'aquestes tasques es
pot consultar al  SECUNDARIA.INFO núm. 138 i  a la Guia Laboral del Professorat de Secundària
d'ASPEPC·SPS.

Procediment per a la reclamació de qualificacions i per als casos de queixa
sobre l'exercici professional

Són els mateixos que en cursos anteriors. Es poden consultar al SECUNDARIA.INFO núm.138.

http://secundaria.info/docu/materials
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