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REDUCCIONS DE JORNADA PER ALSMAJORS DE 55 I 59 ANYS
RESOLUCIÓ ENS/1046/2013, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats
complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58
anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64
anys a partir del curs 2013-2014, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal. DOGC
núm. 6378 de 17.5.2013

Procediment per sol·licitar la
reducció de dues hores de la
jornada lectiva o de les
activitats complementàries
segons correspongui per al
personal funcionari que tingui
entre 55 i 64 anys

Les persones interessades en acollir-se a
aquesta reducció de l’horari setmanal
han de presentar una sol· licitud
adreçada al gerent del Consorci
d’Educació de Barcelona o al/a la
director/a dels serveis territorials de què
depenguin fins al 31 de maig de 2013.
El model de sol· licitud es trobarà a
l’apartat Portal del Centre de la pàgina
d’intranet del Departament
d’Ensenyament.

En un termini màxim de 15 dies, el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona o el/la
directora/a del servei territorial corresponent ha d’emetre la resolució d’autorització, si
escau, des de l’1 de setembre al 31 d’agost.
Aquesta resolució s’ha de comunicar a la persona interessada i al/a la director/a del centre
on aquesta estigui destinada durant el període de gaudiment d’aquesta reducció.

Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal docent que tingui
entre 55 i 58 anys

El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys destinat en centres docents dependents del

Departament d’Ensenyament que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de

l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals

de presència al centre, segons les especificacions següents:



En l’educació secundària, la reducció de les 2 hores

complementàries afecta les 2 hores d’activitats

complementàries setmanals de presència al centre,

no sotmeses a horari fix. El personal que s’aculli a

aquesta reducció no tindrà hores assignades per

aquest concepte.

En l’educació d’adults, quan es tracti de personal

docent dels cossos de professors d’ensenyament

secundari, la reducció de les 2 hores

complementàries afecta les 2 hores d’activitats

complementàries de presència al centre o aula, no

sotmeses a horari fix. El personal que s’aculli a

aquesta reducció no tindrà hores assignades per

aquest concepte.

En els ensenyaments d’idiomes, la reducció de les 2

hores complementàries afecta les 5 hores d’activitats

complementàries setmanals de presència al centre,

no sotmeses a horari fix, que passen a 3 hores.

Les activitats que s’hauran de realitzar durant

aquestes dues hores són les que s’especifiquen a

continuació:

Recollida i elaboració de material didàctic relacionat

amb l’especialitat.

Col· laboració en la preparació de les activitats de

tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules

d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin

incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat

docent.

Col· laboració en activitats de biblioteca del centre.

Activitats relacionades amb els programes de

formació que impliquin tutoria a alumnes de

pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a

professorat que inicia la seva funció docent.

Propostes d’innovació didàctica i col· laboració en

projectes d’innovació.

Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels

objectius de centre acordades amb el professorat.

Condicions específiques de l’horari
setmanal per al personal funcionari
docent que tingui entre 59 i 64 anys

El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64

anys destinat en centres docents dependents del

Departament d’Ensenyament que tinguin més de

quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de

l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de

2 hores setmanals dins la distribució de les seves

tasques docents d’atenció directa a l’alumnat, per fer

activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica a

continuació:

Recollida i elaboració de material didàctic relacionat

amb l’especialitat.

Col· laboració en la preparació de les activitat de

tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules

d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin

incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat

docent.

Col· laboració en activitats de biblioteca del centre.

Activitats relacionades amb els programes de

formació que impliquin tutoria a alumnes de

pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a

professorat que inicia la seva funció docent.

Propostes d’innovació didàctica i col· laboració en

projectes d’innovació.

Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels

objectius de centre acordades amb el professorat.

Condicions específiques que afecten als
dos col·lectius (personal funcionari
docent que tingui entre 55 i 64 anys)

Les activitats setmanals assignades en substitució de

les 2 hores de reducció d’activitats complementàries

o d’hores lectives s’incorporen a l’horari setmanal

que no s’ha de fer necessàriament al centre, que

passarà a ser de 9 hores i 30 minuts d’activitats.

L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes

reduccions de jornada s’ha d’haver complert amb

anterioritat a l’1 de setembre de 2013.

La reducció de dues hores setmanals d’activitats

complementàries o d’hores lectives és incompatible

amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

Aquesta distribució de l’horari docent no es pot

assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal

hores dedicades a les funcions directives i de

coordinació.

IV Escola d'Estiu d'ASPEPC·SPS:
cursos telemàtics de 30h.
reconeguts pel Departament

Com cada any la Federació
ASPEPC·SPS ofereix dins la seva IV
Escola d'Estiu una sèrie de cursos
telemàtics de 30 hores de durada i
reconeguts pel Departament
d'Educació. L'Escola durarà de l'1
al 14 de juliol i el període de
matrícula serà del 20 de maig al 24
de juny.

MÉS INFORMACIÓ A:
www.sindicat.info




