
Guia

Professorat Professorat 
interí i substitutinterí i substitut

Curs 2014-2015



CursCurs  2014-20152014-2015

    ■  Agenda del professorat interí  3  

                   ●    Servei de consultes.                                                                                      
                   ●    Adreces i telèfons dels Serveis Territorials.
                   ●    Altres dades d'interès.
                   ●    Mapa comarcal de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
                   ●    Distribució de les comarques de Catalunya per Serveis Territorials.
                   ●    Calendari escolar 2013-2014.
                   ●    Calendari del professorat interí (previsió).

2
2
3
3
4
4
5

     ■  Gestió de la borsa de treball  5  

                   ●    Com apuntar-se a la borsa de treball.
                   ●    Dades registrades a la borsa de treball. 
                   ●    Prova de capacitació. 
                   ●    Com s'ordena la llista d'aspirants.
                   ●    Manteniment i baixa de la borsa de treball. (novetats)(novetats)
                   ●    Curs d'iniciació a la tasca docent.

5
6
6
6
7
7

     ■  Nomenaments 9

                   ●    ProcedProcediimmentsents  d'adjudid'adjudiccacióació  dede  llocsllocs  dede  treball.treball.
                   ●    Nomenaments telemàtics. 
                   ●    Durada dels nomenaments.
                   ●    Jornada laboral i dedicacions horàries. 

9
11
14
15

     ■  Retribucions 16

                   ●    Percepcions i deduccions. 
                   ●    Ajuts individuals.
                   ●    Consulta la teva nòmina.                                                                                       
                   ●    Pèrdues retributives (2009-2013).                                                                                  

16
17
17
18

     ■  Atur 18

                   ●    Sol·licitud de la prestació per atur.
                   ●    Durada de la prestació.
                   ●    Quantia de la prestació.
                   ●    Jornades de dedicació inferior a l'ordinària i atur.
                          ●      Vacances d'estiu i atur.
                   ●    Altres situacions i atur (maternitat, malaltia).

18
19
20
20
20
20

     ■  Excedències, llicències, permisos i reduccions de jornada 21

                   ●    Excedències.
                   ●    Permisos. (novetats)(novetats)                                                                                                 
                   ●    Reduccions de jornada. (novetats)(novetats)
                   ●    Llicències. (novetats)(novetats)

21
22
24
26

    ■  Formació pedagògica i didàctica - Màster                                                                               28

    ■  Normativa del  professorat interí 29

  

SUMARISUMARI

GUIA LABORAL DEL PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT DE SECUNDÀRIAGUIA LABORAL DEL PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT DE SECUNDÀRIA

      
    1 ASPEPC·SPS: C/ Pelai 12, 4 F. 08001 Barcelona. Tel.: 933 170 237    http://secundaria.info



ServeiServei   dede   consultesconsultes

ASPEPC·SPS
Sindicat de  Professors de Secundària

                  C. Pelai, 12, 4t F – 08001 Barcelona
       Tel. 93 317 02 37 - Fax  93 317 02 37

http://secundaria.info/suport

AdrecesAdreces  ii  telèfonstelèfons  dels  Serveis Territorialsdels  Serveis Territorials

Serveis Centrals
Departament d'Educació

Via Augusta, 202-226 - 08021 Barcelona
Tel.  93 400 69 00  - Fax  93 241 53 42

h  tt  p  :      /  /  w      w  w  .genca  t  .ca  t  /ensenyament/

Entreu al web de cadascun dels Serveis Territorials a través
del desplegable que es troba a la part superior dreta del web
del Departament d'Educació.

Consorci d'Educació de
Barcelona

Plaça Urquinaona, 6 -  08010 Barcelona
Tel. 93 551 10 00 - Fax  93 554 25 54

Serveis Territorials
Barcelona Comarques

C. de Casp, 15  -  08010 Barcelona
Tel. 93 481 60 00 - Fax  93 481 60 35

Serveis Territorials
Baix Llobregat

C. Laureà Miró, 328-330 - Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 685 94 50 - Fax  93 685 94 60

Serveis Territorials
Catalunya Central

Carretera de Vic, 175 -  08243 Manresa
Tel. 93 693 05 90 - Fax  93 873 17 55

Serveis Territorials
Vallès Occidental

C. del Marquès de Comillas, 67-69 - 08202 Sabadell
Tel. 93 748 44 55 - Fax  93 727 35 88

Serveis Territorials
Maresme - Vallès Oriental

C. Churruca,  90  -  08301 Mataró
Tel. 93 693 18 90 - Fax  93 790 56 04

Serveis Territorials
Girona

Plaça de Pompeu Fabra, 1 - 17002 Girona
Tel. 872 975 000 - Fax  872 975 004

Serveis Territorials
Lleida

C. de la Pica d'Estats, 2 -  25006 Lleida
Tel. 973 27 99 99 - Fax  973 27 99 97

Serveis Territorials
Tarragona

C. de Sant Francesc, 7 -  43003 Tarragona
Tel. 977 25 14 40 - Fax  977 25 14 50

Serveis Territorials
Terres de l'Ebre

C. Mare de Déu de la Providència, 5-9 - 43500 Tortosa
Tel. 977 44 87 11 - Fax  977 44 87 18
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AltresAltres  dadesdades  d'interèsd'interès

XTEC

Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya

Correu electrònic xtec. Formació permanent  del
professorat. Recursos educatius. Webs de centres. h  t  t      p  :      /  /  w      w  w  .  x  t      ec  .      ca  t

ATRIATRI
Nòmina, consulta i canvi de dades personals,

expedient personal i cursos de formació h  t  t      p  :      /  /arhpa.gencat.cat  

SEPESEPE  (Servicio Público de Empleo Estatal -antic(Servicio Público de Empleo Estatal -antic
INEMINEM-)-)

Consultes i gestions relacionades amb l'atur. 
Tel.  901 119 999 (SEPE) /

        901 010 210 (Cita prèvia-SEPE) h  t  t      p  :      /  /  w      w  w  .sepe.es

SOC SOC (S(Seervrveeii  dd''OcOcuuppaacciióó  ddee  CCaattaallununya)ya) Consultes i gestions relacionades amb l'atur. 
Tel. 93 553 61 00 (SOC)

h  t  t      p  :      /  /oficinadetreball.cat  

INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)
Consultes i gestions relacionades amb l’afiliació,

incapacitat temporal, maternitat i  jubilació.
Tel. 901 502 050 / 900 166 565

http://www.seg-social.es  

MapaMapa  comarcal de Catalunyacomarcal de Catalunya
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DistribucióDistribució      dede      lesles      comarquescomarques    perper      ServeisServeis      TerritorialsTerritorials

Serveis Territorials Comarques de Catalunya

ConConsorcisorci  d'Edud'Educcacióació  dede  BaBarrccelonaelona Tots els districtes del municipi de Barcelona.

BBaarrcelocelonana  ComComarquarqueses Alt Penedès, Barcelonès (excepte Barcelona ciutat) i Garraf.

BBaaixix  LLlobrlobreeggatat Baix Llobregat.

CCaattalualunnyaya  CCenentrtralal
Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès i els següents municipis del Vallès 
Oriental: Castellcir, Castellterçol Granera i St Quirze Safaja..

MMaarresesmeme  ––  VVaallllèsès  OOririenenttalal Maresme i Vallès Oriental.

VVaallllèsès  OOccicciddenenttalal Vallès Occidental.

GiroGironana
Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès
i Selva i els municipis següents de la Cerdanya: Alp, Bolvir. Ger, Llívia, 
Puigcerdà.

   Ll   Lleidaeida

Alt Urgell, Alta Ribagorça, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, 
Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell i Vall d'Aran i els municipis següents de la
Cerdanya: Bellver de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prats i 
Sansor i Prullans.

TTaarrrragonaagona
Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i 
Tarragonès.

TTeerrrreses  dede  l'Ebrel'Ebre Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.

CalendariCalendari    curs curs   escolarescolar      2014 - 20152014 - 2015  

Inici de les activitats del professorat ● 1 de setembre de 2014

Inici de les classes
● 15 de setembre de 2014, excepte CFGS, 
EOI, CFA i AFA (22 de setembre).

Festivitat del Pilar ● 12 d’octubre de 2014

Festivitat de Tots Sants ● 1 de novembre de 2014

Festivitat Dia de la Constitució ● 6 de desembre de 2014

Festivitat de La Inmaculada ● 8 de desembre de 2014

Vacances de Nadal
● Del 24 de desembre de 2014 al 7 de 
gener de 2015, ambdós inclosos

Vacances de Setmana Santa
● Del 28 de març al 6 d'abril de  2015, 
ambdós inclosos

Festa del Treball ● 1 de maig de 2015

Fi de les classes ● 19 de juny de 2015

Festivitat de Sant Joan ● 24 de juny de 2015

Fi de les activitats del professorat ● 30 de juny de 2015

Dos dies de festivitats locals ● Dates determinades pel municipi

Tres dies de lliure disposició
● Dates determinades pel centre 
(distribució equitativa entre els tres 
trimestres)
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Calendari del professorat interíCalendari del professorat interí  

Un cop per 
trimestre

 ● Modificació de dades: dades personals, especialitats, àmbits territorials, disponibilitat per jornades  reduïdes , CEIP's, llocs de 
treball específics i centres  especials (16 de setembre i darrera setmana d’octubre, gener i març)

Maig-juny

 ● Publicació de la llista provisional de tot el professorat que forma part de la borsa de treball docent, ordenada en   funció del 
temps de serveis prestats computats fins al 13 de maig del curs actual

    ● Reclamacions del nou número d'ordre obtingut a la borsa de treball.

 ● Les persones que formen part de la borsa, però que encara no han prestat serveis, hauran de manifestar la seva conformitat a 
continuar formant-ne part durant el curs següent en el moment d'actualitzar les dades de la borsa.

 ● Sol·licitud d'adjudicació de destinació provisional per al curs següent  per part del personal amb serveis prestats, a través 
del web del Departament. Aquesta sol·licitud és voluntària.

    ● Publicació de la llista definitiva del professorat de la borsa, ordenada en funció del temps de serveis prestats.

Juliol
    ● Resolució definitiva de les adjudicacions de destinacions provisionals a llocs de treball vacants.

    ● Publicació de la convocatòria dels actes de nomenaments telemàtics per part dels diferents Serveis Territorials.

25 d'Agost
 ● Actes de nomenaments telemàtics: hi pot estar convocat tot el professorat que no hagi obtingut destinació a les   adjudicacions 
de destinacions provisionals d'estiu, el professorat que  hagi finalitzat una substitució i el personal  sense serveis prestats que encara 
no hagi aconseguit cap nomenament. Cal consultar el web del servei territorial preferent.

(*) Nota(*) Nota ● ● Totes les dates d’aquest calendari són Totes les dates d’aquest calendari són aproximades.aproximades.  

Com apuntar-se a la borsa de treball docent?Com apuntar-se a la borsa de treball docent?

Convocatòria de 
concurs públic

● El  Departament  publica  periòdicament  convocatòries  per  entrar  a  formar  part  de  la  borsa  en les especialitats en 
què es preveu que manquin candidats o candidates durant el curs següent. Aquestes convocatòries, habitualment, són el mes
de juliol.
●  Durant el curs també hi poden haver altres convocatòries extraordinàries per accedir a la borsa en les                                
especialitats que no hi hagi prou candidats.

Convocatòria 
d'oposicions

● Les  persones  que  malgrat  no  ser  seleccionades  hagin  superat  la  fase  d'oposició,  s'incorporaran directament al 
final del bloc 1A de la borsa de treball  si encara no en formaven part.

● Es confecciona una llista única per a primària i secundària, i per a tot Catalunya, formada per tot el personal que integra la borsa de treball. Cada aspirant 
té assignat un número per a tot el curs.
● Un cop es forma part de la llista no cal tornar a presentar cap sol·licitud per al curs següent, però si des de la inscripció no s’han prestat serveis, és 
obligatori, en finalitzar el  curs (normalment el mes de maig), manifestar la conformitat a formar-ne part durant el curs següent.

   ● Al final de cada curs el Departament reordena la llista només en funció del temps de serveis prestats (anys/mesos/dies).
   ● El número provisional surt el mes de maig/juny i el definitiu el mes de juliol.
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DadesDades  registradesregistrades  aa  lala  borsaborsa  dede  treballtreball

Dades personals
 ● A efectes dels  nomenaments telemàtics  cal fer constar com a mínim un telèfon mòbil per poder rebre els    avisos per 
SMS i un correu electrònic per rebre qualsevol comunicació del Departament d’Ensenyament.

    ● Les dades personals  es poden modificar al llarg del curs mitjançant una instància al S.T. Preferent.

Especialitats
 ● Les especialitats es poden afegir o treure.
 ● Les  especialitats  indicades  amb  “PC”  necessiten  prova  de  capacitació.  

Àmbits territorials
i jornades

●  S’elimina l’obligatorietat d’escollir jornada sencera.                                                                             

La resolució ENS/1083/2014, de 14 de maig només obliga a demanar un altre Servei Territorial (a més del preferent) 
excepte a Lleida i Girona (només cal demanar-ne un).

● Àrea territorial preferent: Una vegada escollida, es podrà demanar per ordre de preferència com a mínim un municipi o
un districte (en cas del Consorci d’Educació de Barcelona) en alguna de les jornades possibles.

●  El fet de demanar àmbits territorials per treballar en alguna jornada implica la obligatorietat d’acceptar els llocs de 
treball adjudicats per aquesta jornada dins d’aquests àmbits territorials.

Disponibilitat per a
treballar en llocs

específics
i centres especials

 
● Llocs de treball específics: aula d'acollida, audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de      signes, aula 
hospitalària, atenció domiciliària, llocs itinerants ZER (zones escolars rurals), llocs específics de perfil lingüístic, llocs 
específics d'atenció a la diversitat.
 ● Centres  amb  característiques  especials:  CREDA,  CREDV,  EAP,  centres  penitenciaris,  centres  de  protecció de
menors, CFA i AFA.

    ●  Si s’ha aceptat aquesta disponibilitat, no es podrà renunciar a un nomenament d’aquest tipus.

Disponibilitat per a
treballar en

centres d'educació
infantil i primària

  
     ● Només es convocarà el professorat de secundària quan no quedi personal disponible del cos de mestres.
     ● Es rebrà un nomenament del cos de mestres a tots els efectes.
    ● Si s’ha marcat aquesta opció no es podrà renunciar a un nomenament  dins del S.T. preferent.

ProvaProva  dede  capacitaciócapacitació

● Un cop es forma part de la borsa, els aspirants que vulguin impartir classes a escoles oficials d'idiomes i a determinades especialitats
de  cicles  formatius i de escoles d’arts i superiors de disseny hauran de realitzar  una  prova  específica d'idoneïtat, a excepció d'aquells  que puguin acreditar  
una experiència  docent prèvia o una experiència laboral mínima de 6 mesos.
● Les proves es realitzaran en els centres on el personal hagi estat nomenat per primera vegada i les comissions avaluadores estaran formades pel cap 
d’estudis, el cap del Departament i un professor del Departament al qual s’ha d’incorporar l’aspirant.
● Per a més informació cal consultar la base 3 dels criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.

ComCom  s'ordenas'ordena  lala  llistallista    d'aspirants?d'aspirants?

Bloc Col·lectiu Ordenat en funció de... Núm. d'ordre (juny 2014)

1 A
Professorat  interí o  substitut  que ja ha prestat  serveis en  algun  
cos docent de l’estat espanyol.

Temps de serveis prestats. 1 al 22.714

1 B
Persones que, malgrat no haver prestat serveis, han superat la fase 
d'oposició sense haver obtingut plaça.

La puntuació obtinguda en el procés 
selectiu. fins al 30.260

2
Persones  que  ja  formen  part  de  la  llista,  però  que  encara  no  
han prestat serveis com a interí o substitut.

L'any de la convocatòria i número  
d'ordre assignat d'acord amb el barem 
establert en cada convocatòria.

40.000 al 60.274
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MantenimentManteniment  ii  baixabaixa  dede  lala  borsaborsa  dede  treballtreball

Es té dret a
mantenir el

número d'ordre
de la llista

(cal fer la 
sol·licitud amb 
antelació a 
l'oferiment de la 
vacant o la 
substitució)

● Excedències per a tenir cura de fills, familiars i per violència de gènere.
● Maternitat, adopció, paternitat, acolliment, compactació o malaltia.                                                                                        
● Realització d'estudis relacionats amb el lloc de treball o per a l'obtenció d'una nova especialitat.                                                            
● Programes d'actuació a l'estranger.                                                                                                                                                
● Causes greus degudament justificades.                                                                                                                                 
● Cura de persones amb discapacitat o de familiars.   
● Treballar per al Departament d'Ensenyament. 
● Ocupar un altre lloc de treball: les persones sense nomenament vigent que estiguin treballant i ho acreditin documentalment podran 
demanar amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució no ser nomenades durant el temps que duri el treball que están 
realitzant.
● Canvi de residència del cònjuge per ocupar un lloc de treball com a funcionari/laboral a l’Adm. Pública.
● Personal nomenat per a ocupar càrrecs polítics, electes, diputats, senadors, per la Generalitat de   Catalunya, Govern de l'Estat i 
altres comunitats autònomes i/o corporacions locals.

Motius de
baixa de la

borsa

● Renunciar, no acceptar la destinació adjudicada o no prendre possessió del lloc adjudicat quan comenci l’activitat docent el dia que, 
a la credencial, figura com a data d’inici de la substitució.
● No acceptar un nomenament en el servei territorial demanat com a preferent.
● El fet de no participar en els processos de nomenaments telemàtics sense causa justificada, quan pel número d'ordre que es tingui 
assignat s'estigui obligat a participar-hi.
● Renunciar a un nomenament vigent. 
● El fet de no comunicar la finalització del nomenament en el termini de 24 hores des que es rep la comunicació del director del centre.
● Mostrar un rendiment insuficient o manca de capacitat  documentats mitjançant expedient contradictori i no disciplinari, o haver estat 
sancionat mitjançant expedient disciplinari.
● Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.
● Haver estat objecte d’una mesura de prohibició o límit d’apropament a un menor imposada per sentència judicial ferma o trobar-se 
en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics.
● No haver superat el període de prova inicial durant els primers 4 mesos d'exercici efectiu de docència.

Professorat interí acollit a l'acord d'estabilitatProfessorat interí acollit a l'acord d'estabilitat

El personal interí i substitut que tingui complert més de 55 anys a 31 d’agost de 2012, hagi prestat 4 anys o més de serveis a 31 d’agost de 2008 i a 31 d’agost
de 2014 no tingui nomenament per al curs 2014-2015 podrà demanar durant el mes de setembre, com a màxim, el dia abans de cada acte de nomenament, els
canvis d’àmbit territorial que vulgui, amb la finalitat d’obtenir un nomenament.hauran d’haver participat a l’adjudicació de destinacions provisionals a llocs de
treball vacants en règim d’interinitat (mínim 20 comarques sol·licitades)

Curs d'iniciació a la tasca docentCurs d'iniciació a la tasca docent

● El professorat interí que sigui nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre està obligat a fer un curs d'iniciació a la  tasca docent amb avaluació final, 
llevat que tingui una experiència docent prèvia de 12 o més mesos en els darrers 3 cursos.
● L'avaluació negativa per part del/la tutor/a comportarà l'exclusió de la borsa de treball durant el curs escolar següent.

NovetatsNovetats
Són conseqüència de l'aplicació del decret de plantilles (39/2014). En el cas del professorat interí la proposta de direcció es prioritzarà sobre els criteris d'ordenació a la borsa de treball (art 27). 

Adjudicacions provisionalsAdjudicacions provisionals

● Les propostes de conformitat passen a ser de continuïtat. Aquestes poden recaure en interins que, a més del requisits de 12 mesos de 
serveis a la borsa, hagin ocupat un lloc en el centre de proposta durant un mínim total de 6 mesos durant el curs 2013-14, amb nomenament a 
un lloc vacant.

● S'adjudicaran mitges vacants si hi ha proposta de continuïtat de la direcció,amb conformitat de la persona interessada, sempre que la mitja 
vacant hagi existit el curs 2013-14 i s'hagi ocupat el mateix lloc com a interí a mitja dedicació un mínim de 6 mesos durant el mateix curs i es 
tinguin 12 mesos d'experiència docent.

● Si l'interí demana una plaça a jornada sencera, aquesta tindrà prioritat sobre les mitges jornades que hagi sol·licitat. Es poden sol·licitar dues
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Nou
procediment

mitges jornades però només es concedirà una.

● Nova classificació de llocs de treball:
1. Ordinaris: corresponents a una especialitat docent. S'adjudiquen a funcionaris de carrera i interins.
2. Específics temporals (aules d'acollida i USE). S'adjudiquen a funcionaris de carrera i interins. 
3. Específics estructurals (perfil propi d'acord amb el projecte educatiu de centre). Només poden recaure en interins els

llocs d'atenció qualitativa de la diversitat i els plurilingües i els d'aplicació de les TiC en posteriors convocatòries.

● Fases del procediment que afecten el professorat interí
1. Propostes de la direcció

- llocs específics estructurals i d'atenció a la diversitat i perfil lingüístic
- llocs ordinaris en centres d'especial dificultat
- llocs específics temporals 

2. Proposta de continuïtat sobre interins, per tal de romandre al mateix centre del curs anterior.
3. Adjudicacions al professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat (33% o superior).
4. Fase d'elecció del professorat interí:

-  llocs de treball  ordinaris  i,  si  s'han demanat,  específics  d'atenció a  la diversitat,  plurilingües o específics
temporals.
- la priorització entre el professorat d'aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball del personal interí.  -
- en cada petició es tindrà en compte l'ordre de les especialitats i els llocs de treball sol·licitats, la disponibilitat
per ocupar llocs de diversitat i plurilingües.

NovetatsNovetats
Són conseqüència de l'aplicació del decret de plantilles (39/2014). En el cas del professorat interí la proposta de direcció es prioritzarà sobre els criteris d'ordenació a la borsa de treball (art 27). 

Gestió de la borsaGestió de la borsa

Període de prova inicial

Sens perjudici del curs d'iniciació a la tasca docent, el substitut interí o novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un
centre educatiu públic o servei educatiu, haurà de superar un període de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers
mesos d'exercici efectiu de la docència.

Nomenaments de 
candidats seleccionats 
per les direccions dels 
centres

D'acord amb el que preveu el Decret 39/2014 del 25 de març, el director del centre pot seleccionar el personal interí docent per
cobrir substitucions temporals, nomenant de forma motivada el candidat que hagi accedit a la borsa de treball i reuneixi els criteris de
major mèrit i capacitat. 

● Criteris de selecció 
1. Nota mitjana del títol superior al·legat per accedir a la borsa de treball
2. Experiència docent acreditada
3. Superació del procediment selectiu d'ingrés als cossos docents
4. Acreditació del coneixement d'anglès o d'un altre idioma estranger.
5. Formació acadèmica i permanent.
6. Avaluació positiva de l'exercici de la docència.

● Procediment
1. El director ha de fer la selecció entre els 20 primers aspirants que compleixin els criteris d'adequació a les
peculiaritats del centre i al lloc de treball, d'acord amb la prelació de la borsa de treball i que hagin sol·licitat
l'àmbit territorial on està el centre), després d'haver entrevistat un mínim de 3 aspirants. (No és necessària
l'entrevista si la selecció recau en un un professor/a que hagi treballat amb anterioritat en el mateix centre).
2.  La selecció  del  professor  substitut  s'ha  de motivar  en   una  valoració  de  la  formació  i  especialitats
acreditades  per  l'aspirant  seleccionat,  la  seva  experiència  docent  i  l'adequació  al  projecte  educatiu  de
centre.
3.  En  absència  de  nomenaments  per  selecció  de  les  direccions.  els  serveis  territorials  o  el  Consorci
d'Educació  nomenen els aspirants corresponents, d'acord amb el procediment telemàtic massiu aprovat pel
Departament d'Ensenyament.
4. Les direccions dels centres també poden proposar la no-continuïtat del professorat substitut.

Calendari d'aplicació
Al llarg del curs 2014-2015 està prevista la posada en funcionament de l'aplicació informàtica per al nomenament de candidats 
seleccionats per les direccions dels centres docents públics. Les condicions, criteris i  procediment per a la selecció i nomenament 
dels candidats es regularan per Resolució del Director General del Professorat i Personal dels Centres Públics.
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Llocs de treball específics
de perfil lingüístic, 
d'atenció a la diversitat, 
i d'àmbit d'ensenyament 
secundari en C. Formació
d'adults.

S'adjudicaran a partir del 25 d'agost pel procediment e vacants i substitucions de difícil cobertura. en cas  que quedin vacants 
després de les adjudicacions de juliol.  Durant el 2014-15 està previst que s'adjudiquin telemàticament, una vegada adaptat 
l'aplicatiu de nomenaments. Aquests llocs seran adjudicats amb preferència per davant dels llocs ordinaris i només seran assignats a
les persones que, a la borsa de treball docent, ho hagin demanat expresament.  Es faran públics a partir del 23 d'agost.
Els llocs específics de perfil digital i altres previstos a les bases 1.5.6 i 1.5.8 de la Resolució  ENS/933/2014 de 28 d'abril, 
s'adjudicaran amb el requisit d'especialitat a l'adjudicació telemàtica de nomenaments. 

ProcedimentsProcediments  d'adjudicaciód'adjudicació  de llocs dede llocs de  treballtreball

Adjudicacions de
destinacions provisionals 

(juny-juliol)

Nomenaments telemàtics
d’estiu

(de 25 d'agost fins a l'inici de curs)

Nomenaments telemàtics
(des de l’inici fins a final de curs)

QuiQui

●  El  personal  interí  i  substitut  amb  serveis
prestats pot participar voluntàriament en aquest
procediment
●  El personal interí haurà pogut ser proposat
per la direcció d'un centre per a la provisió de
llocs específics  estructurals  i  llocs en centres
de  tractament  específic,llocs  específics
temporals  i  continuïtat  ordinaris  en  el  mateix
centre.

●  Poden  ser  convocades  totes  les  persones
que  formen  part  de  la borsa  de  treball  i  no
han   obtingut  cap  destinació  en  els
nomenaments d'estiu.

● Totes  les  persones  que  formen part de la
borsa de treball i  que encara resten  pendents
de  nomenament,  un cop  realitzats  els  dos
procediments anteriors.
● Durant el curs, el professorat que sigui cessat
d'una  substitució  degut  a  la    reincorporació
del/la   titular,   es reincorporarà a la llista de
professorat disponible.

QuèQuè

●  En  aquest  procediment  només  es  pot  ser
nomenat  per  a  cobrir  vacants  a  dedicació
completa (nomenament d'1/09 a 31/08) en els
àmbits  territorials  que  s'hagin  fet  constar  a  la
sol·licitud telemàtica.
●  Es  pot  sol·licitar  llocs  de  treballs  docents
ordinaris,  específics estructurals d'atenció a la
diversitat i llocs amb perfil  lingüístic; específics
temporals (aules d'acollida i USE).
● Es poden sol·licitar fins a 18 especialitats (es
poden ordenar) i 60 codis. No hi ha destinació
d'ofici.

● En  aquest  procediment  es  pot ser nomenat
per a cobrir vacants o substitucions,   tant   a
dedicació  completa  com  de  jornada  inferior  a
l'ordinària  (veure  pàgina  12)  en  el  servei
territorial triat com a    preferent    segons    les
dades registrades a la borsa.
● Els llocs específics de perfil lingüístic, atenció
a la diversitat i CFAs. S'adjudicaran manualment
pel  procediment  d'adjudicació  de  vacants  de
difícil cobertura (publicitat 23 d'agost), si no han
estat adjudicats el juliol.

● En aquest procediment normalment només es
pot  optar  a  un  nomenament  per  a  cobrir
substitucions,  tant  a dedicació completa com
de  jornada  inferior  a  l'ordinària  en  el  servei
territorial triat com a preferent segons les dades
registrades a la borsa.
● El professorat també es pot oferir  per a cobrir
substitucions de difícil provisió de qualsevol
altre servei territorial diferent del preferent.

QuQuanan

●  La  sol·licitud  s'ha  de  formalitzar
telemàticament  en  l’aplicatiu  web  del
Departament durant el mes de maig/juny.
●  A  la  resolució  definitiva  hi  constaran  les
adjudicacions  de  destinacions  provisionals  de
tot  el  professorat  afectat,  tant  interí  com
funcionari.
●  La  resolució  definitiva  de  les  destinacions
provisionals es  publicarà el mes de juliol.

●  L'assignació  automàtica  de  destinacions  es
pot fer  qualsevol dia de la setmana a partir
del dia 25 d'agost i fins a l'inici de les classes.
● El mateix dia de l'adjudicació es pot  consultar
en  el  web  del  servei territorial    preferent    el
rang    de persones que són  convocades  per
especialitats i per número d'ordre.

● Els serveis territorials i el Consorci d'Educació
de Barcelona  publicaran a la  pàgina web el
calendari mensual d'actes de nomenaments
telemàtics  per  a  cobrir  vacants  i
substitucions.
● El mateix matí del dia de l'adjudicació es pot
consultar  en  el  web  del  servei  territorial
preferent el  rang de persones convocades per
especialitats i per número d'ordre.
● Un  cop  per  trimestre  s'obre  un termini per
poder modificar les dades registrades a la borsa
de treball.

ComCom

●  L'adjudicació  de  llocs  de  treball  es  durà  a
terme segons les fases següents:

●  Proposta  de  la  direcció  del
centre  (requisits: mínim 12 mesos
de serveis) Les propostes poden ser
de nova incorporació.

●  Continuitat   en   el   mateix
centre (requisit: mínim 12 mesos de

● Per a conèixer el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general en  el  web  del  servei
territorial  preferent.  Les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un
SMS i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació.
● S'ha d'acceptar telemàticament la proposta des de l'aplicació que hi  ha a l'apartat “Accés al
resultat  individual  de  l'adjudicació”  del  web  durant  la  franja  horària  indicada  i  imprimir  la
credencial.
● Quan comenci  l’activitat  docent  del  dia  que figura a  la credencial  com a data  d’inici  de la
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serveis  i  haver  prestat  servei  al
mateix centre 6 mesos el darrer curs)
Inclou la possibilitat de ½ jornada.

● Elecció (en centres, municipis, o
comarques demanades a la
sol·licitud).

substitució, cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.
● Al llarg del curs 2014-15 està prevista la posada en funcionament de l'aplicació informàtica per
al  nomenament de candidats seleccionats per  les direccions dels centres docents públics que
preveu el Decret de Plantilles.
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Il·lustració 2: Cartell de Campanya electoral 2011



Nomenaments telemàticsNomenaments telemàtics

   ■  Quins llocs de treball s'adjudiquen en els nomenaments telemàtics?

 Les vacants en règim d'interinitat són els llocs de la plantilla dels centres que no tenen assignada una persona titular que els ocupi durant el curs 
escolar vigent.

 Les substitucions són els llocs a cobrir temporalment que sí tenen assignada una persona titular al llarg del curs escolar vigent, la qual té 
autoritzada una llicència, excedència o permís que li possibilita la reincorporació al llarg del curs escolar.

   ■  Qui hi pot estar convocat?

          Un cop realitzats els nomenaments d'estiu (destinacions provisionals), la llista única de totes les persones de Catalunya
          que formen part de la borsa es divideix en 10 llistes, una per a cada servei territorial.

 A partir d'aquest moment, els professors únicament poden ser convocats per a participar en els actes de nomenament telemàtic organitzats pel
servei territorial que hagin triat com a preferent. 

   ■  Quins dies es fan els nomenaments?

          Entre finals d'agost i l'inici de les classes les adjudicacions poden fer-se qualsevol dia de la setmana.

Una vegada ha començat el curs, els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a les seves
                     pàgines webs el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.

   ■  Com s'accedeix a la informació sobre els nomenaments telemàtics?

•• EnEntrtreueu  alal  webweb  deldel  DepaDepartrtaammentent  d'Educacd'Educaciió:ó:  hh    tttt            pp    ::    ////            ww    ww            ww    ..            gencagenca    tt    ..            caca    t/t/            ensenyament/ensenyament/    .  .      

Al menú  de l’esquerra de la pàgina  punxeu  sobre   “Borsa de treball de personal docent”

Al menú del centre  punxeu  sobre  “Nomenaments  telemàtics”. 

 Veureu una pàgina amb tota la informació sobre els nomenaments i l’adjudicació telemàtica. Seleccioneu el Consorci 
      o el servei t erritorial que vau demanar com a preferent a la darrera actualització de dades  de  la  borsa  de  treball 

          al link que trobareu a Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica.
        Si  no  recordeu  quin  és  el  vostre  servei  territorial  preferent, torneu al menú de la pàgina anterior i punxeu  sobre la icona de  “Consulta de

dades”. Cal  tenir  el codi d'usuari de l'XTEC, o -si no se'n té- amb el codi del registre d'usuari temporal.
        Un  cop  en  el  web  del  vostre  servei  territorial  preferent,  entreu  a  “Personal  docent”  i  a  continuació  a “Nomenaments  telemàtics de

                     professorat  de  secundària  i  de  règim  especial”.  Les  persones  amb disponibilitat per a treballar en centres d'educació infantil i primària   
                      també han de consultar els “Nomenaments telemàtics de mestres d'educació infantil i primària”.

         Si heu triat el Consorci d'Educació de Barcelona com a àmbit preferent, a la part superior central de la pàgina  trobareu la pestanya
                     “Professorat i PAS”. En el menú central posterior, seleccioneu la icona “Nomenaments telemàtics”.

■ Atenció: Al llarg del curs està prevista la posada en funcionament de l'aplicatiu per al nomenament de candidats seleccionats per les direccions dels

centres públics previstes en el Decret 39/2014 de 25 de març 
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■ Quin procediment cal seguir per a acceptar o refusar una adjudicació?

L'estructura de la pantalla del web on es recull tota la informació sobre els nomenaments és molt similar en tots els S. Territorials.

                                                                

  

 

1)   Personal convocat als actes de nomenament.  Una vegada ha començat el curs, els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació  de Barcelona publicaran 
a la pàgina web el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.  El dia de l'adjudicació, normalment abans de les 11 
del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels Serveis Territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones 
convocades per a cada especialitat.

2)  Llista general del resultat de l'adjudicació. A continuació, els Serveis Territorials procediran a l'adjudicació de les vacants/substitucions pendents
de cobrir entre els aspirants seleccionats. El resultat de l'adjudicació es podrà consultar en aquesta llista on també s'hi detallen les dades del lloc de
treball (centre, durada de la substitució, tipus de jornada laboral). Els candidats proposats també rebran la notificació a través d'un SMS i un correu
electrònic.

3)  Franja horària de connexió per a acceptar l'adjudicació. Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l'adjudicació i
acceptar-la o refusar-la es publiquen a l'apartat  Franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels Serveis T i  al  web del Consorci
d'Educació de Barcelona (en general, de 12 a 13h).

4)  Accés al resultat individual de l'adjudicació. Els candidats proposats per a una adjudicació hauran d'accedir a l'aplicació  dins  la  franja  horària
establerta  per  tal  d'acceptar  o  refusar  la  vacant  o  substitució.  Per  accedir-hi  caldrà identificar-se mitjançant el codi d'usuari XTEC, o bé un codi
provisional facilitat pel mateix sistema.

a) Acceptació: cal acceptar telemàticament aquesta proposta i després imprimir la credencial (en format PDF). El primer  dia lectiu després de 
l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació) cal presentar-se al centre  docent adjudicat i lliurar la credencial a la 
direcció del centre.

 b) No acceptació: si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació  de l'aplicació. El fet 
de no acceptar una adjudicació suposa l'exclusió de la borsa.

      
5)   Comunicació de la finalització de l'adjudicació. La direcció del centre ha de comunicar  l'acabament de la vacant o substitució per incorporació
de la persona titular del lloc de treball. Quan la persona interina/substituta ha rebut aquesta comunicació haurà d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat
Comunicació de la finalització de l'adjudicació del web per  a comunicar aquest cessament i quedar disponible per a participar en posteriors actes de
nomenament. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del Servei Territorial
o enviar-la escanejada per correu electrònic.

6)    Adjudicacions de vacants i  substitucions  de  difícil  cobertura.  Si  no  es té  un  nomenament  vigent, es poden demanar aquests llocs de 
treball. Els llocs a cobrir per aquest sistema es publicaran al web a les 9 del matí, i les persones interessades s'hi podran inscriure entre les 9 i les 13h, 
sempre que acreditin el perfil demanat. L'aplicatiu permet la sol·licitud de més d'un lloc de treball i la seva priorització. El lloc s'adjudicarà atenent els criteris
següents: el servei territorial marcat com a preferent, l’especialitat demanada i el número d’ordre, d'acord amb la base 6 dels criteris per a la gestió de la 
borsa. Per a determinats llocs de treball que requereixin un perfil molt específic es requerirà entrevista prèvia. Totes les substitucions de difícil provisió 
que s'adjudiquin són irrenunciables, donat que s'han sol·licitat expressament.  Els llocs específics de perfil lingüístic i atenció a la diversitat i d'àmbit de 
secundària de CFA, en cas que quedin vacants després de les adjudicacions de juliol,  s'adjudicaran pel procediment de vacants de difícil cobertura. Una 
vegada finalitzada l'adaptació de l'aplicatiu de nomenaments, els llocs específics s'adjudicaran telemàticament.

4
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  ■ Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions 
A partir del curs escolar 2014-2015 el personal de la borsa de treball docents ordena en col·lectius per a les especialitats de primària i de secundària.        
Dins de cada col·lectiu, s'ordena pel número d'ordre, de menor a major:
         Col·lectius per a les especialitats de primària
               1.     Cos de mestres i amb serveis prestats a la borsa.
               2.     Cos de mestres i sense serveis prestats a la borsa.
               3.     Cos de secundària, amb disponibilitat per treballar a primària i amb serveis prestats a la borsa de primària.
               4.     Cos de secundària, amb disponibilitat per a treballar a primària i sense serveis prestats a la borsa de primària.
         Col·lectius per a les especialitats de secundària
               1.    Cos de secundària i amb serveis prestats a la borsa.
               2.    Cos de secundària i sense serveis prestats a la borsa.

          Les vacants i substitucions s'adjudiquen seguint l'ordre de prioritat dels criteris següents:
1. Especialitat (seguint l'ordre de priorització que estableix cada àrea territorial).
2. Jornada dels llocs de treball (seguint l'ordre de blocs en què s'agrupen les diferents jornades: bloc 1, 2, 3, 4 i 5).
3. Tipus de centre (primer els centres ordinaris, després els centres o llocs especials)

Les jornades s'agrupen per blocs. La correspondència entre les dedicacions sol·licitades i els llocs de treball que es poden adjudicar 
és la següent:                                                                                                       

Correspondència entre la dedicació sol·licitada i els llocs de treball

BlocBloc Dedicació sol·licitada per el/la candidat/aDedicació sol·licitada per el/la candidat/a Dedicació dels llocs de treball que se liDedicació dels llocs de treball que se li
podran adjudicarpodran adjudicar

1 1 1      - 0,92 - 0,86
2 0,83 0,83 - 0,78 - 0,75
3 0,66 0.70 - 0.66 - 0.62
4 0,50 0.58 - 0.50 -0.42
5 0,33  0.33

• Així, per exemple, es comença per la primera especialitat prioritzada per l'àresa territorial i llavors s'adjudiquen les places en l'ordre següent:
1. Les jornades del bloc 1 dels centres ordinaris.
2. Les jornades del bloc 1 dels llocs de treball o centres especials (protecció de menors, CFA...)

• Es continua per la segona especialitat prioritzada i s'adjudica d'acord amb els criteris 1 i 2, i així successivament seguint la priorització de les 
especialitats.

• Un cop s'han adjudicat totes les places de les jornades del Bloc 1 de totes les especialitats, s'adjudiquen les de les jornades del Bloc 2, després 
les del Bloc 3, després les del Bloc 4, i per últim les del Bloc 5.

                                 

El dia de l'adjudicació es publiquen a la pàgina web dels Serveis Territorials d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona les especialitats en què hi
ha vacants o substitucions i la seva priorització.

Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà substitutDurada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà substitut
en centres públics docents.en centres públics docents.

●  No es nomenarà personal substitut fins que no hagin transcorregut deu dies lectius des de l’inici de la situació que justifica el nomenament a excepció
dels supòsits que esmenta la Resolució, de 26 de juny de 2014 per la qual s'estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball del personal docent.
En aquest supòsits es podrà avançar el nomenament del substitut sempre que la baixa o incidència a substituir tingui prevista una durada superior als 10

dies lectius.   

  

GUIA LABORAL DEL PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT DE SECUNDÀRIAGUIA LABORAL DEL PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT DE SECUNDÀRIA

      
    13 ASPEPC·SPS: C/ Pelai 12, 4 F. 08001 Barcelona. Tel.: 933 170 237    http://secundaria.info



DuradaDurada    delsdels    nomenamentsnomenaments

ProfProfeesssoratsorat inintterí i substituterí i substitut

Tipus de plaça Data màxima Observacions

Vacant

31/08/2015 (1  any)
●  Vacants a dedicació completa 
obtingudes en els nomenaments 
d'estiu (destinacions provisionals).

31/08/2015 (1 any)

●   Vacants obtingudes en els
nomenaments telemàtics a partir
de finals   d'agost,   tant   si   són
a   dedicació   completa   com
d'una dedicació inferior a
l'ordinària.

Substitució
30/06/2015

● Els nomenaments per a substitucions
temporals, no s'interrompran durant els
períodes de Nadal, Setmana Santa o
els  caps  de  setmana  ,  si   inclouen
aquests períodes de temps.

●  El  cessament  del  personal
substitut  es  farà  efectiu  quan
finalitzi el permís o llicència que ha
motivat  el  nomenament  o, en
qualsevol cas, el 30 de juny de
2015.

●  Tots els nomenaments (vacant o
substitució)  posteriors  a  l’1  de
març  tindran com a data  màxima
de finalització el 30 de juny

  

ASPEPC-SPSASPEPC-SPS
Sindicat de Professors de Secundària Sindicat de Professors de Secundària 

                                         C/ Pelai, 12, 4t F – 08001 Barcelona
                          Tel / Fax:  93 317 02 37 

                                            ht  t      p  :      //  s      ec  und  a      ri  a      .in  f      o                                         

SERVEI  D'ALERTES  SMSSERVEI  D'ALERTES  SMS

Envia   ALTA 166604ALTA 166604  al número  668.556.777668.556.777 
i rebràs un SMS quan:

 S'obri el termini d'actualització i modificació de les dades de la borsa de treball (un cop per trimestre).
 Es publiqui el nou número d'ordre de la borsa i la baremació  provisional dels serveis prestats per tal de poder presentar 

qualsevol reclamació en els terminis establerts.

                        Servei gratuït d'ASPEPC·SPS
http://secundaria.info/sms.php
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Dedicació  horària  setmanal: professorat interíDedicació  horària  setmanal: professorat interí

Jornada laboral Hores lectives Horari fix Horari no fix
Horari total

permanència
Altres activitats Total setmanal

SenceraSencera 20 8 2 30 7,5 37,5

●  En aplicació de l’Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, les substitucions docents cobriran només la part horària corresponent a les activitats 
lectives amb alumnes  sense incloure-hi les reduccions lectives per tasques de direcció i coordinació dels titulars dels llocs de treball. La jornada 
laboral dels substituts inclourà també, proporcionalment, un horari per a activitats complementàries fins assolir una jornada laboral màxima de 
32,5 hores, de les quals un màxim de 27,5 hores seran de presència en el centre.
●  L’horari assignat al substitut no inclourà  les hores complementàries per guàrdies o altres tasques de vigilància dels alumnes, en el cas de 
secundària, amb el benentès que les necessitats del servei i el millor aprofitament dels recursos disponibles en el centre poden aconsellar a les direccions 
a assignar aquestes vigilàncies per a completar l’horari del substitut, dins la franja de l’horari de permanència en el centre. Més informació a la base 9 dels 
criteris de la borsa de treball: assignació de les tasques i horari del personal substitut 

          https://www.facebook.com/sindicatdesecundaria          https://www.facebook.com/sindicatdesecundaria

  Dedicació  Dedicació    horàriahorària    setmanalsetmanal::    professorat substitut de jornada senceraprofessorat substitut de jornada sencera

Horari lectiu del
titular de la vacant

Lectiva
Complementària

centre
Preparació classes

Total horari
complementari

Jornada laboral
% en relació

jornada 37,5 h.

19-2019-20 20 7,5 5 12,5 32,5 86,6 %86,6 %

17-1817-18 18 7,5 4 11,5 29,5 78,66%78,66%

15-1615-16 16 7 3,5 10,5 26,5 70,66%70,66%

13-1413-14 14 6,5 3 9,5 23,5 62,66%62,66%

  Dedicació  Dedicació    horàriahorària    setmanalsetmanal::    professorat substitut de jornada reduïdaprofessorat substitut de jornada reduïda

Horari lectiu del
titular de la vacant

Lectiva
Complementària

centre
Preparació classes

Total horari
complementari

Jornada laboral
% en relació

jornada 37,5 h.

13,33(2/3)13,33(2/3) 13,50 5,50 3 8,50 22 58,66 %58,66 %

10(1/2)10(1/2) 10 4 2 6 16 42,66%42,66%

6,66(1/3)6,66(1/3) 6,66 3,34 2,5 5,84 12,50 33,33%33,33%

En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de ½ + 1/3 la jornada final serà el total d’hores corresponents a ambdues jornades.
Excepció: en cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les que pertoquin (1/3 + 1/3= 66% i 1/3+1/3+1/3= 1)

  

JORNADA LABORALJORNADA LABORAL
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    PercepcionsPercepcions  

   Sou base 1.109,05 € Si s’ocupa una plaça del cos de mestres/cos de PTFP, el sou base és: 958,98 €

    Triennis 42,65 €
S'assoleixen cada tres  anys  de serveis  prestats;  el  primer  cal  sol·licitar-lo,  la  resta  es reconeixen
automàticament.   Es  pot  sol·licitar  el  reconeixement  dels  serveis  prestats  en  altres
administracions a efectes de triennis. Mestres i PTFP (34,77)

Complement de Destinació      582,92 € Si s’ocupa una plaça del cos de mestres el C. de Destinació és: 473,35 €

Complement
 Específic

   General 571,37 € Si ocupeu una plaça del cos de mestres, el C. E. General és: 558,66 €

  Singular       74,76 €
Complement per ocupar algun càrrec (cap de departament, coordinacions i tutoria d'ESO). Només el
pot cobrar el professorat interí que està ocupant una vacant. Els substituts tenen dret a cobrar la
tutoria a partir del 3er. Mes.

C.E. per
estadis
(sexennis)

1r:  102,97 €
   2n: 108,29 €

3r:  122,78 €

-Estadis: El professorat interí té dret al reconeixement d'un màxim de tres estadis. 

L'Acord GOV/29/2012, de 27 de març, determina que el reconeixement del primer estadi requerirà 9 anys
de serveis prestats + 1 crèdit de mèrits docents. La resta, 6 crèdits de serveis + 4 crèdits de mèrits.

   Paga extra(*) ● A efectes de càlcul de la paga  extra, el sou base és de 684 €, els triennis 26,31 € .                                                     
● Cobrarà la paga extra de forma proporcional al temps treballat  i al percentatge de jornada realitzat.

    (*) Reducció, en la nòmina de juny i de desembre  (o quan finalitzi el nomenament) de l'import  equivalent a una paga extra (llei 1/2014 de 27 de
gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014)

Deduccions Deduccions 

    IRPF Variable
En el cas del professorat interí i substitut, l'IRPF és variable, amb una retenció que
va del 2% els primers mesos de l'any fins a un 30% a final d'any. El professorat interí
pot sol·licitar un IRPF fix en la retenció mensual per tal de cobrar el mateix cada
mes.

Seguretat Social

Atur 1,55 %
En el cas del professorat interí i substitut, les deduccions per Drets Passius i
MUFACE no existeixen. En canvi tenen deduccions per aquests tres conceptes.Contingències comunes 4,70 %

Formació contínua 0,10 %

  

RETRIBUCIONSRETRIBUCIONS
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Il·lustració 3: Zepelin Campanya electoral 2006



Ajuts  individualsAjuts  individuals  (segueixen afectats pel(segueixen afectats pel Decret llei 3/2010, de 29 de maig) Decret llei 3/2010, de 29 de maig)

Fons d'acció social (FAS)
Hi ha 16 modalitats (ajut per a tractament odontològic, natalicis, estudis universitaris, per a persones disminuïdes,
etc). L'ajut és proporcional al temps treballat (fins a 90 dies: 33%; 91-180 dies: 50%; més de 180 dies: 100%).

Activitats fora del centre
S'atorgaran quan l'activitat hagi comportat pernoctar fora del domicili o bé hagi estat efectuada en dies no lectius 
(dissabte, diumenge o festiu).

Cursos de formació
Ajuts  individuals  al  professorat  per  participar  en  cursos  d'especialització,  màsters,  cursos  de postgrau i altres 
activitats de formació permanent.

ConsultaConsulta    lala    tevateva    nòmina i altres dadesnòmina i altres dades

  ATRIATRI       https://arhpa.gencat.cat/https://arhpa.gencat.cat/        Retribucions/Nòmina/C. dades personals i formacióRetribucions/Nòmina/C. dades personals i formació
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Il·lustració 4: Cartell reivindicatiu contra el Decret de Plantilles 2014

https://arhpa.gencat.cat/


Les pèrdues retributives del professorat de secundària els darrers quatre anys Les pèrdues retributives del professorat de secundària els darrers quatre anys 
2009-2013: models comparatius segons diferents graus d'antiguitat2009-2013: models comparatius segons diferents graus d'antiguitat.

● Us presentem quatre models de taules retributives (depenent  de l'antiguitat) en què  es pot apreciar  la important retallada que han sofert les nostres nòmines, a 
causa dels ajustos aplicats per part del Govern Central (maig de 2010 i juliol  de 2012).
● En aquests  quadres comparatius no es reflecteixen la resta de mesures aplicades al nostre sector que empitjoren les nostres condicions laborals: augment de 18 a 
20 hores lectives, augment de 24 a 28 hores de permanència al centre en horari fix, increment de ràtios d'alumnes, disminució progressiva de la dotació de 
funcionament ordinari dels centres i la pujada d'IRPF.
● Cal esmentar que la paga extraordinària únicament es va percebre al 100% els mesos de desembre de 2009 i de juny de 2010.

Pèrdues retributives amb 0 anys d'antiguitatPèrdues retributives amb 0 anys d'antiguitat

Any 2009 2010 2011 2012 2013

Salari brut anual 33.073,85 € 31.879,28 € 30.837,38 € 28.998,73€ 28.998,73 €

Pèrdua % (respecte de l’any 2009) -3,61% -6,76% -12,32% -12,32 %

Salari real (salari brut/IPC)* 344,416 322,216 304,035 275,923 275,292

Pèrdua poder adquisitiu -6,44% -11,72 % -19,88 % -20,06 %

Pèrdues retributives amb 9 anys d'antiguitatPèrdues retributives amb 9 anys d'antiguitat

Any 2009 2010 2011 2012 2013

Salari brut anual 36.460,59 € 35.124,61 € 33.972,22 € 31.951,67€ 31.951,67 €

Pèrdua % (respecte de  2009) -3,66% -6,82% -12,37% -12,37 %

Salari real (salari brut/IPC)* 379,683 355,038 334,942 304,020 303,325

  Pèrdua poder adquisitiu -6,49% -11,78 % -19,92 % -20,11 %

Pèrdues retributives amb 18 anys d'antiguitatPèrdues retributives amb 18 anys d'antiguitat

Any 2009 2010 2011 2012 2013

Salari brut anual 41.735,09 € 40.203,83 € 38.900,46 € 36.569,91 € 36.569,91 €

Pèrdua % (respecte 2009) -3,67% -6,79% -12,38% -12,38 %

Salari real (salari brut/IPC)* 434,609 406,378 383,531 347,963 347,167

Pèrdua poder adquisitiu -6,49 % -11,75 % -19,93 % -20,11 %

Pèrdues retributives amb 30 anys d'antiguitatPèrdues retributives amb 30 anys d'antiguitat

Any 2009 2010 2011 2012 2013

Salari brut anual 47.901,55 € 46.134,97 € 44.648,90 € 41.963,77 € 41.963,77 €

Pèrdua % (respecte de  l’any 2009) -3,69% -6,79% -12,40% - 12,40 %

Salari real (salari brut/IPC)* 498,823 466,330 440,207 399,286 398,372

Pèrdua poder adquisitiu -6,51 % -11,75% -19,95 % - 20,13 %

*L’última dada de l’índex general de l’IPC publicada per l’INE és de desembre de 2013  Prenem per a cada any la dada del seu mes de  desembre (índex general de l’IPC a
Catalunya amb base 2011)
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Sol·licitud de la prestació per aturSol·licitud de la prestació per atur

  Requisits

● Haver perdut la feina involuntàriament.
● Haver cotitzat a la S. Social al llarg d'un període de més de 360 dies en els últims 6 anys. 
● No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte aliè a temps complet.
● Subscriure el compromís  d'activitat, consistent  en  l'obligació de  cercar  activament  feina, acceptar una oferta 
adequada i participar en accions d'informació i orientació laboral.

   Lloc
● A la vostra oficina de treball del  SEPE / SOC  de 8:15 a 13:30 h. o  a través de la  web del Servei Públic d'Ocupació Estatal 
SEPE (antic INEM): http://www.sepe.es  Tel. cita prèvia: 901 010 210

   Termini ● 15 dies hàbils següents a l'últim dia treballat (no compten diumenges ni festius).

  
  
   Documentació

● Imprès de sol·licitud en el model normalitzat que facilita l'oficina del Servei Públic d'Ocupació. Aquest inclou:  declaració dels fills a 
càrrec del sol·licitant i les seves rendes, les dades de domiciliació bancària, el compromís d'activitat i l'autorització de sol·licitud 
d'informació a l'AEAT (Agència Tributària).
● Certificat d'empresa: Per la seva tramitació cal consultar al Servei Territorial corresponent.                             
● DNI. 
● Si es té fills/es a càrrec,  cal presentar el llibre de família.

 

Informació a la
xarxa 
d’internet

 ● Models d'impresos, simuladors de càlcul de la prestació, guies informatives, consultes on-line, etc, es poden descarregar al web del 
SEPE http://www.sepe.es   Telèfon d'atenció al ciutadà: 901 11 99 99

 ● També trobareu molta informació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC): http://www.oficinadetreball.cat

DuradaDurada  dede  lala  prestacióprestació

Dies de cotització Dies de prestació Mesos de prestació

De 360  a 539 120 4

De 540  a 719 180 6

De 720  a 899 240 8

De 900  a 1.079 300 10

De 1.080 a 1.259 360 12

De 1.260 a 1.439 420 14

De 1.440 a 1.619 480 16

De 1.620 a 1.799 540 18

De 1.800 a 1.979 600 20

De 1.980 a 2.159 660 22

A partir de 2.160 720 24

  

App Secundaria InfoApp Secundaria Info

L'actualitat sobre l'ensenyament
secundari de Catalunya publicada

al portal al teu mòbil o tauleta.

Accés a documentació actualitzada
sobre retribucions, permisos,

interins i substituts, formació…

També incorpora missatgeria
instantània per avisar-te dels
esdeveniments més urgents.

ATURATUR
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Quantia de la prestacióQuantia de la prestació
● Estarà en funció de la base reguladora que tingui el/la treballador/a.
● La base reguladora diària és la suma de la base de cotització dels últims 180 dies cotitzats a la Seguretat Social  per contingències professionals dividida 
entre 180.
● Els primers 180 dies de la prestació es cobrarà el 70% de la base reguladora i a partir del 181, el 50% .               
● La prestació estarà subjecta a descomptes de la Seguretat Social i la retenció a compte de l'IRPF, si s’escau.
● Els imports calculats no podran ser superiors al límit màxim ni inferiors al límit mínim establerts.

 Treballador/a  sense fills/es   1.087,20 €/mes (màx.) 497,00 €/mes (mín.)
 ● Aquests són  els imports bruts del professorat  amb  nomenament a 
dedicació  completa que es trobi en situació d'atur durant l'any 2014 Treballador  amb  un/a fill/a   1.242,52 €/mes (màx.) 664,74 €/mes (mín.)

 Amb dos o més fills/es   1.397,83 €/mes (màx.) 664,74 €/mes (mín.)

                      ● ● Programa d'autocàlcul de prestacions per desocupació:Programa d'autocàlcul de prestacions per desocupació:
https://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimSimuladorPregunta1.dohttps://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimSimuladorPregunta1.do

Jornades de dedicació inferior a l'ordinària i aturJornades de dedicació inferior a l'ordinària i atur

E s  t é  dret a rebre el percentatge corresponent de la base reguladora de l'atur  si:
      ● S’accepta una jornada de  dedicació inferior a l'ordinària (veure página 12) i s'acompleixen els mínims de cotització a la S.Social.
      ● Es cobreixen 2  substitucions de dedicació inferior a l'ordinària compactades i es finalitza una de les dues(amb el mateix requisit anterior)

VacancesVacances   d'estiud'estiu   ii   aturatur

      ● Per saber si cal tramitar l'atur corresponent als mesos de juliol i/o agost, cal consultar l'apartat “Durada dels nomenaments”.
● Un cop finalitzat el nomenament, el Departament efectuarà el pagament de les vacances no gaudides que pertoquen segons el temps   treballat.
El nombre de dies de vacances que corresponen és de 2,5 dies per cada mes treballat. Per exemple, si s ’ha treballat durant els nou mesos del curs,
pertoquen 23 dies de vacances.

      ● No es pot tramitar ni començar a cobrar l'atur fins que s'exhaureixin els dies de vacances no gaudides.
      ● El Departament no computa els dies de vacances no gaudides com a serveis prestats a efectes del número de la borsa.

Altres situacions  (maternitat, malaltia)Altres situacions  (maternitat, malaltia)

Si s’agafa la baixa per malaltia amb el nomenament vigent
i l'alta es produeix un cop finalitzat el
contracte.

● El Departament paga fins que finalitza el nomenament. Després ho fa  la
Seguretat Social fins al moment de l'alta (consulteu les  observacions
sobre la llicència per  malaltia). L'endemà de l'alta, comença el dret a
la prestació d'atur.

   ● Es consumeixen dies d'atur des del moment de la finalització del 
nomenament.

Si la llicència per maternitat comença amb el 
nomenament vigent i s'acaba un cop finalitzat el 
contracte.

● La Seguretat Social  paga fins que s'acaba la llicència  per maternitat. 
L'endemà comença el dret a la prestació d'atur.
● A diferència del cas anterior, no es consumeixen dies d'atur durant el 
temps  que dura la llicència.

 
  Si la baixa mèdica s’origina mentre
  s’està cobrant l’atur.

● Es cobra del SEPE  fins que s’acaba l’atur. Després paga la Seguretat Social
fins   al màxim de temps legal permès.

● Es consumeixen dies d’atur

Si la maternitat s'origina mentre s’està cobrant la prestació 
d'atur.

● Es cobra de la Seguretat Social  fins a la finalització  del permís.
● No es  consumeixen dies d’atur mentre dura la maternitat.

https://twitter.com/sindicathttps://twitter.com/sindicat
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EXCEDÈNCIES, LLICÈNCIES, PERMISOS I REDUCCIONS DE JORNADAEXCEDÈNCIES, LLICÈNCIES, PERMISOS I REDUCCIONS DE JORNADA

ExcedènciesExcedències

Concepte Sou Durada Observacions

Voluntària per tenir cura 
d'un/a fill/filla 

No 3 cursos com a 
màxim

• La pot sol·licitar el professorat interí o substitut, tant si té un nomenament 
fins a l'agost com si el té per menys temps.

• Període màxim: 3 anys a comptar des de la data de naixement.
• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.
• L'excedència comporta el dret a reserva de la plaça per la qual s'ha estat nomenat

i el dret a computar-se a efectes de temps de serveis prestats.
• Abans de finalitzar l'excedència s'ha de demanar el reingrés al servei actiu. En cas

contrari, es procedirà a l'exclusió de la borsa.
• L'excedència finalitza quan queda sense efecte el nomenament.
• En el cas de no haver completat l'excedència i no tenir nomenament l'1 de 

setembre, es pot sol·licitar no ser nomenat el curs següent durant un període no 
superior a la durada màxima de l'excedència, mantenint el número d'ordre, però 
sense computar-se a cap efecte.

• En el cas de no haver exercit el dret a sol·licitar l'excedència i no tenir 
nomenament l'1 de setembre, també es pot sol·licitar no ser nomenat durant un 
període no superior a la durada màxima de l'excedència.

Voluntària per tenir cura 
de familiars

No Mínim de 3 mesos i 
màxim de 3 anys

• El familiar ho ha de ser fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.
• Cal consultar les observacions de l'excedència per tenir cura d'un fill/a.

Voluntària per violència 
de gènere.

No Pel temps que se 
sol·liciti

• Es concedeix a interins i substituts amb certes restriccions.
• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.

Causes greus 
degudament justificades

No
Mentre duri la 
situació

• Es pot sol·licitar no ser nomenat amb antelació a l'oferiment d'una vacant o 
substitució o interrompre el nomenament vigent per causes greus degudament 
justificades.

• Si el Servei Territorial ho accepta es mantindrà el número d'ordre però no computa
com a serveis prestats.

Programes d'actuació a 
l'estranger

No Mentre duri la 
col·laboració

• Es pot sol·licitar no ser nomenat amb antelació a l'oferiment d'una vacant o 
substitució, o interrompre el nomenament vigent per col·laborar amb una ONG a 
l'estranger o en d'altres programes d'actuació a l'estranger.

• Si el Servei Territorial ho accepta es mantindrà el número d'ordre, però no 
computa com a serveis prestats.

Cura de persones 
discapacitades

No Un curs

• Es pot sol·licitar no ser nomenat amb antelació a l'oferiment d'una vacant o 
substitució o interrompre el nomenament vigent per tenir cura de persones 
discapacitades que no desenvolupin cap activitat retribuïda, o d'un familiar fins al 
segon grau de consanguinitat o afinitat que pateixi malaltia greu continuada i 
convisqui amb l'interessat.

• Si el Servei Territorial ho accepta es mantindrà el número d'ordre, però no 
computa com a serveis prestats.

  

Centre d'Atencio al ProfessoratCentre d'Atencio al Professorat

Dirigiu les vostres consultes i/o les peticions de visita de centre al Centre d'Atenció al
Professorat.

Els afiliats/des rebran una resposta en 24 hores.

http://secundaria.info/suporthttp://secundaria.info/suport
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PermisosPermisos

Concepte Sou Durada Observacions

Deure inexcusable 100% El temps indispensable per al 
compliment del deure

• Es tracta de deures inexcusables de caràcter públic o personal, la causa dels 
quals cal justificar per escrit.

• S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre llevat dels supòsits en 
què pugui entendre's com de força major.

Naixement, acolliment
o adopció d'un/a fill/a

100%
5 dies laborables consecutius 
dins els 10 dies següents a la 
data del fet

• El permís es justifica amb el llibre de família o certificat mèdic.
• El concedeix la direcció del centre, però no cal sol·licitar-lo prèviament.

Naixement de fills 
prematurs

100%

S'amplia el permís de 
maternitat per al temps 
equivalent a l'hospitalització 
amb un màxim de 13 setmanes.

• En el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de ser hospitalitzats a 
continuació del part.

• Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances, aquestes 
es poden gaudir un cop acabat el permís.

Adopció o acolliment 
internacional

Retribucions
bàsiques

Temps de desplaçament previ 
fins a 2 mesos • Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.

Vacances fora de 
temporada

100% 1 mes • Només per infantament durant el mes d'agost.

Maternitat 100%

16 setmanes, ampliables a 2 
setmanes més en el supòsit de 
discapacitat del fill/a i, per cada 
fill/a a partir del segon, en el 
supòsit de part múltiple. Aquest 
període podrà gaudir-se en 
règim de jornada completa o a 
temps parcial.

• Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent.
• Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'acaba en el 

seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora sempre 
que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.

• Si al començament del curs s'està en situació de maternitat, es té dret a 
l'assignació d'una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent al 
número d'ordre.

• En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, justificant-
ho documentalment, als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de 
no ser cridada a cobrir cap substitució.

• En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es 
computaran com a serveis prestats a efectes d'obtenció del número d'ordre, 
les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del 
nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en 
data posterior al 30 de juny.

• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.

Paternitat 100%

4 setmanes consecutives entre 
la fi del permís per naixement 
(5 dies laborables) i la fi del 
permís per maternitat. També 
poden ser immediatament 
després del permís de 
maternitat.

• De les quantitats resultants dels dies de gaudiment del permís abonarà un 
50% l'INSS i l'altre 50% el Departament.

• En pot gaudir el progenitor sens perjudici del permís per maternitat.
• Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances, aquestes 

es poden gaudir un cop acabat el permís.
• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.

Lactància 100%

1 hora diària fins als 12 mesos. 
Durada màxima de 36 
setmanes. Es pot compactar 
fins a un màxim de 24 dies.

• El període de permís s'inicia un cop acabat el de maternitat.
• Si es compacta la reducció d'1/3 de jornada queda reduïda a 13 dies i, 

si es compacta la reducció mitja jornada, a només 8 dies.
• Substituts:  només la poden gaudir jornades iguals o superiors al 86%.
• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.

Atenció de fills/es 
amb discapacitació

100% En funció del cas

• Cas 1: permís d'absència del lloc de treball per assistir a reunions o visites 
en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport.

• Cas 2: 2 hores de flexibilitat horària diària per poder conciliar els horaris dels 
centres on el/la fill/a rebi atenció amb els horaris del lloc propi de treball.

• En ambdós casos se sol·licita a la direcció del centre.

Trasllat de domicili 100%
Un dia si no hi ha canvi de 
localitat. Fins a 4 dies si hi ha 
canvi de municipi.

• S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre
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PermisosPermisos

Concepte Sou Durada Observacions

Matrimoni o unió 
estable de parella

100%

15 dies naturals consecutius 
que es poden gaudir dins el 
termini d'un any a comptar des 
de la data del casament o de 
l'inici de la convivència.

• Cal adjuntar el document que acrediti la data de casament o de la unió 
estable de parella.

• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials, on es facilita el 
model d'instància.

Matrimoni d'un 
familiar

100% 1 dia ampliable a 2 si el fet té 
lloc fora de Catalunya.

• El familiar ho ha de ser fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat.
• S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.

Assistència a 
exàmens

100%

1 dia per assistir a exàmens 
finals en centres oficials.
El temps indispensable en el 
cas d'altres proves definitives 
d'avaluació i alliberadores en 
els centres oficials.

          S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.

Formació permanent 100%

Durada de l'activitat, incloent-hi 
la possibilitat d'assistència a les
jornades de formació durant un 
matí, dins l'horari lectiu.

• El permís es concedeix per assistir a activitats de formació del Departament 
quan així ho disposi la Direcció dels Serveis Territorials. 

• S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.

Mort, accident o 
malaltia greu d'un 
familiar

100%

1r grau: 3 dies hàbils en el 
mateix municipi i 5 dies en un 
altre municipi.

2n grau: 2 dies hàbils en el 
mateix municipi i 4 dies en un 
altre municipi.

• Únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat.

• El permís el concedeix la direcció del centre, i no cal sol·licitar-lo prèviament.

Hospitalització d'un 
familiar

100%
2 dies laborables en el mateix 
municipi i 4 dies laborables en 
un altre municipi

• Únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat.

• El permís el concedeix la direcció del centre, i no cal sol·licitar-lo prèviament.
• Excepcionalment es pot ampliar a 6 dies.

Atenció d'un familiar No

Mínim de 10 dies i màxim de 3 
mesos, prorrogables 
excepcionalment fins a 3 mesos
més.

• Cal adjuntar un informe mèdic.
• El familiar ha de ser-ho fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials, on es facilita el 

model d'instància.

Exàmens prenatals i 
tècniques de 
preparació al part

100% El temps indispensable per 
assistir-hi.

• També es pot sol·licitar per a la gestió de tràmits administratius per a 
l'adopció o l'acolliment.

• Cal justificar la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.
• S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.

Situacions de 
violència de gènere

100%
En funció del cas

• Cas 1: permís d'absència pel temps que es consideri justificat d'acord amb el
que determinin els serveis socials, policials o de salut.

• Cas 2: flexibilització horària necessària per a la protecció o assistència 
social.

• En ambdós casos s'ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Flexibilització horària 
recuperable

100% D'un mínim d'un hora a un 
màxim de 7 hores.

• Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques o per a 
reunions de tutoria.

• El familiar ha de ser-ho fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
• El temps s'ha de recuperar en el termini d'un mes a partir del gaudiment del 

permís.
• S'ha de sol·licitar a la direcció del centre.
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Reduccions de jornadaReduccions de jornada

Concepte Sou Durada Observacions

Per cura d'un 
fill/a menor d'un 
any

80% (reducció 1/3)
60% (reducció 1/2)

1 any a partir del 
finiment del permís 
per maternitat o de 
la setzena setmana 
posterior al part, 
adopció o 
acolliment, o 
després del permís 
de paternitat.

• Només pot gaudir d'aquesta reducció el personal interí i els substituts amb 
jornada sencera i un nomenament per a tot el curs.

• Es podrà gaudir de la reducció sempre que l'altre progenitor treballi.
• La reducció de jornada i el permís de lactància es poden gaudir de forma simultània.
• Quan el període de compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de 

vacances durant el mes d'agost, s'interromp el dret fins acabar les vacances.
• Acabat el període de vacances, hom podrà gaudir del temps de compactació restant 

sempre que es tingui un nou nomenament per a un curs escolar sencer i destinació a 
jornada sencera.

• El fet de compactar el primer any de reducció suposarà una regularització 
proporcional al temps compactat,  que podrà implicar o bé una regularització 
econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el
60% de les retribucions (article 21.2, DECRET 56/2012, de 29 de maig).

• La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la
persona que gaudeixi del dret, sempre que l'organització del centre ho permeti.

• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.

80% o 60%
(compactació de

reducció d'1/3 o 1/2
jornada)

122 o 182 jornades 
consecutives 
senceres després 
del permís de 
maternitat, de la 
setzena setmana 
posterior al part, 
adopció o 
acolliment, o en 
finalitzar el permís 
de paternitat.

Per cura d'un 
fill/a menor de 6
anys

80% (reducció 1/3)
60% (reducció 1/2)

Fins que el fill/a té 6
anys

• Només si les necessitats del servei ho permeten, aquesta reducció pot ésser d'una altra
fracció de jornada, que ha d'ésser en tot cas d'entre 1/8 i 1/2 jornada.

• Més informació a la Llei 8/2006, de 5 de juliol (art 23, 24 i 26a) i a la llei 5/2012 de 20 de
març (mesures fiscals i financeres, art 97)

Per cura d'un 
fill/a menor de 
12 anys

66'6% (reducció
1/3)

50% (reducció 1/2)
Fins que el fill/a té 
12 anys

• Només si les necessitats del servei ho permeten, aquesta reducció pot ésser d'una altra
fracció de jornada que ha d'ésser en tot cas d'entre 1/8 i 1/2 jornada.

• S'aplicarà la reducció proporcional de les retribucions segons la reducció 
sol·licitada.

Per cura d'una 
persona amb 
discapacitat 
psíquica, física 
o sensorial

80% (reducció 1/3)
60% (reducció 1/2) El temps necessari

• Només pot gaudir d'aquesta reducció el personal interí.
• La persona discapacitada no pot fer cap altra activitat retribuïda.
• S'ha de tenir la guarda legal de la persona amb discapacitat.
• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.

Per tenir a 
càrrec un 
familiar

80% (reducció 1/3)
60% (reducció 1/2) El temps necessari

• Només pot gaudir d'aquesta reducció el personal interí.
• El familiar ha de tenir una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o

un grau de dependència que l'impedeixi de ser autònom.
• El familiar que es té a càrrec ho ha de ser fins al segon grau de consanguinitat o 

afinitat.
• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.

Per raó de 
violència de 
gènere

80% (reducció 1/3)
60% (reducció 1/2) El temps necessari

• El personal substitut també pot gaudir d'aquesta reducció. 
• Es concedeix a les víctimes de la violència de gènere.
• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.

Per tenir una 
discapacitat 
legalment 
reconeguda.

100%
El temps necessari 
per a dur a terme el
tractament.

• Només pot gaudir d'aquesta reducció el personal interí.
• La persona discapacitada ha de rebre tractament en centres públics o privats en l'horari 

laboral.
• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.

Per cura d'un 
familiar de 
primer grau amb
malaltia greu.

100% Durada màxima un 
mes.

• Només pot gaudir d'aquesta reducció el personal interí.
• La reducció màxima que es pot demanar és d'un 50%.
• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.
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Per cura d'un 
menor amb 
malaltia greu

100%
Durada màxima tot 
el curs (es pot 
prorrogar)

• Només pot gaudir d'aquesta reducció el personal interí.
• Cura d'un fill menor de 18 anys durant l'hospitalització i el tractament directe i continuat 

del menor afectat de càncer o per qualsevol altra malaltia greu.
• El temps de reducció de jornada serà el que preveu l'informe mèdic que s'ha d'annexar 

a la sol·licitud.
• Es pot reduir la jornada de treball, com a mínim en un 50%.
• La persona interessada d'acord amb les seves necessitats i previ acord amb el director 

del centre determinarà el % de la reducció
• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.
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LlicènciesLlicències

Concepte Sou Durada Observacions

Malaltia Sí Màxim 12 mesos prorrogables 
6 mesos més

• Amb nomenament vigent la retribució és:
• Del 1r al 3r dia:  el 50%
• Del 4t al 20è dia: el 75%
• A partir del 21è dia: el 100%

• Les absències produïdes per motius de salut amb una durada màxima 
de 3 dies consecutius s’acreditaran amb un document de presència o 
atenció mèdica, o bé mitjançant el model "Declaració responsable 
justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta 
mèdica", que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament 
d'Ensenyament i als propis centres. 

• Les  absències  justificades  per  motius  de  salut  comporten  el  mateix
descompte del  50% de les retribucions  establert  per  als tres primers dies
d'absència  per  incapacitat  temporal.   No  obstant  això,  no  comporten
descomptes retributius:

- Les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix curs
escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i
del temps de prestació de serveis.
- Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre
que resultin degudament justificades.

• Si  la  causa  de  la  IT  és  deguda  a  accident  laboral,  in  itinere,
hospitalització  o  cirurgia,  tractaments  oncològics,   o  malaltia
professional es cobra el 100% del sou.

• Sense nomenament vigent en el moment de la baixa o si s'acaba en el 
seu transcurs,  es passa a cobrar el 60% de la base reguladora des del 4t 
dia de la llicència fins al 20è inclòs i el 75% des del dia 21è, sempre que es 
tinguin 180 dies cotitzats, en els últims 5 anys (més informació a les 
prestacions d'atur).

• Si al començament del curs s'està en situació de malaltia, es té dret a 
l'assignació d'una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent el 
número d'ordre.

• Mentre el personal interí romangui en la situació esmentada. el lloc de treball
serà cobert per una persona substituta. Quan finalitzi el període de baixa la 
persona interina s'incorporarà al mateix lloc de treball que li va ser assignat.

• En el cas que el lloc de treball estigui ocupat pel titular, se li adjudicarà la 
destinació que li correspongui segons l'ordre assignat a la borsa de treball

• En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, justificant-
ho documentalment, als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de 
no ser cridat a cobrir cap substitució

Estudis No
El temps que durin aquests 
estudis, però tenint en compte 
que s'ha de sol·licitar cada curs.

• Els estudis, de tipus presencial, han d'estar adreçats a l'obtenció d'una 
nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball i s'han de 
justificar documentalment.

• La persona interina podrà sol·licitar no ser nomenada durant el període de 
temps d'aquests estudis.

• Es mantindrà el número d'ordre a la llista, però no computa com a serveis 
prestats.

• Cal sol·licitar el permís abans de tenir un nomenament.

Per risc durant 
l'embaràs o la 
lactància

100% Fins a 3 mesos prorrogables

• Consulteu les observacions relacionades amb les retribucions de la llicència 
per malaltia.

• Cal fer la sol·licitud a la Direcció dels Serveis Territorials.
• El personal interí i substitut cobrarà una part del Departament i una part de la 

Seguretat Social, si té contracte en vigor.

Per a l'exercici de 
funcions sindicals

100% Un curs escolar prorrogable 
sense cap tipus de limitació

• Ha de ser el sindicat que proposa l'alliberament qui en trameti la sol·licitud.
• Hi ha reserva del lloc de treball.
• El temps de llicència sindical computa a tots els efectes: temps de servei, 

triennis, estadis, etc.
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LlicènciesLlicències

Concepte Sou Durada Observacions

Accidents de treball 100%

• Quan s'estigui en situació de baixa per accident laboral abans de l'inici de 
curs, el Departament assignarà una vacant, si correspon, d'entre les 
sol·licitades, atenent el número d'ordre de la borsa.

• Quan finalitzi el període previst, la persona interina s'incorporarà al mateix 
lloc de treball. Si està cobert pel funcionari titular, se li assignarà la 
destinació que li correspongui segons els criteris de la borsa de treball.

• En el cas del professorat substitut, es computarà com a efectes prestats 
només a efectes de l'obtenció de número d'ordre de la borsa, el temps que 
duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de 
finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar
serveis a data posterior al 30 de juny.

• Aquesta situació també s'aplicarà en el cas d'una persona substituta sense 
nomenament a la qual se n'ofereixi un  mentre estigui de baixa per accident 
laboral.

• Passos a seguir:
• La direcció del centre ha de complimentar un volant d'assistència 

mèdica i lliurar-lo a l'accidentat per anar a la mútua ASEPEYO. També 
ho ha de notificar els SSTT. Si l'accident és urgent  es pot anar a un 
altre centre assistencial però, posteriorment, amb el volant, anar a la 
mútua.

• Els serveis mèdics de la mútua facilitaran els volants de la baixa, que 
s'han de lliurar als Serveis Territorials el més aviat possible.

• Cal guardar totes les factures de les despeses que generi l'accident.
• Els documents que cal lliurar a la Seguretat Social són: volant 

d'assistència mèdica, impresos de notificació de l'accident (a omplir 
pels Serveis Territorials) i impresos de baixa mèdica que omplirà la 
mútua.

• Si no hi ha baixa mèdica, cal lliurar a la mútua una relació dels fets.
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Il·lustració 5: Cartell Campanya Electoral 2006



Requisits de Requisits de formació pedagògica i didàcticaformació pedagògica i didàctica

Per a les especialitats del cos de Professorat d'Ensenyament Secundari i del cos de Professorat d'Escoles Oficials d'Idiomes, cal tenir un títol oficial de màster 
que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial Decret 1834/2008.
La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:

• el certificat d'aptitud pedagògica (CAP)
• els títols d'especialització didàctica
• el certificat de qualificació pedagògica (CQP)

ExempcionsExempcions

Està exempt d'aquest requisit qui acrediti el següent:

• que abans d'acabar el curs 2008-2009 va impartir docència a l'ESO, el Batxillerat, la Formació Professional o els Ensenyaments d'idiomes 
durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus.

• que va obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009
• mestre o mestra
• diplomatura en professorat d'educació general bàsica
• mestre o mestra d'ensenyament primari
• llicenciatura de pedagogia o equivalent:

• llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
• llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació

• llicenciatura de psicopedagogia
• llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació)
• títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general)
• títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa)
• llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una 

certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les 
matèries troncals i optatives

• llicenciatura en psicologia de l'educació
• llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa
• llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació
• 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat)

D'acord amb el que estableix l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, modificada per la Ordre ECD/1058/2013 de 7 de juny, les persones que formen part 
de la borsa amb una titulació equivalent a efectes de docència per als ensenyaments de formació professional (tècnic superior i tècnic especialista) que, per la 
seva titulació, no poden accedir als estudis de màster regulats per l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, hauran de presentar una certificació oficial que 
acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l'exigida a l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006 abans del 31 d'agost de 
2015.
L'Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny, per la qual es modifica l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, a la seva disposició transitòria única estableix  que 
tindrà reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica qui acrediti que amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014 ha impartit docència durant dos cursos 
acadèmics complets o dos cicles d'ensenyaments esportius complets o, en el seu defecte, 12 mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o 
privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments corresponents.
Més informació a l'adreça web http://www20.gencat.cat/portal/site/ur (s'ha de clicar a estudis universitaris/màsters/ màster de formació del professorat d'educació 
secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes).
La preinscripció es farà al portal http://accesnet.gencat.cat 
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Per al curs 2014-2015Per al curs 2014-2015

• Resolució, de 26 de juny de 2014 per la qual s'estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.

• Resolució ENS/1083/2014 de 14 de maig dels terminis i les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de 
treball de personal docent per al curs 2014-15 (DOGC núm. 6626, de 20.5.2014).

• Resolució ENS/933/2014, de 28 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de
2014 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres 
educatius públics.

GeneralGeneral

• Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la 
borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal a l'ensenyament secundari (DOGC núm. 6548 de 27. 01.2014).

• Resolució ENS/2551/2013, de 29 de novembre, de segona modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre , per la qual es dicten instruccions 
per regular el curs d'iniciació del personal interí docent (DOGC núm. 6516, de 5.12.2013).

• Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s'actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir àrees i matèries corresponents a 
l'especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s'autoritza la publicació al web del 
Departament d'Ensenyament. 

• Resolució ENS/1050/2013, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de 
concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no 
universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i per la 
Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre.

• Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar 
serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 
2010-2011.

• Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de 
coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per la Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.

• Reial Decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'Educació Secundària 
Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents 
d'Ensenyament Secundari  

• Resolució EDU/3969/2007 de 21 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per 
regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost.  

• Resolució EDU/1667/2007, de 5 de juny, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de triennis al personal interí docent.

• Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a 
què es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. 

• Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la Qualitat Educativa (LOMCE)
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NORMATIVA DEL PROFESSORAT INTERÍNORMATIVA DEL PROFESSORAT INTERÍ
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EL “DECÀLEG” D'ASPEPC·SPSEL “DECÀLEG” D'ASPEPC·SPS

L'ensenyament  secundari  ha  de  ser  una  etapa  diferenciada  i  basada  en  la  transmissió  deL'ensenyament  secundari  ha  de  ser  una  etapa  diferenciada  i  basada  en  la  transmissió  de
coneixements,  la  qual  cosa  requereix  un  professorat  especialista  que tingui  com a  prioritat  laconeixements,  la  qual  cosa  requereix  un  professorat  especialista  que tingui  com a  prioritat  la
docència  i  no  un  buròcrata  dedicat  a  omplir  papers  diàriament  amb  funcions  meramentdocència  i  no  un  buròcrata  dedicat  a  omplir  papers  diàriament  amb  funcions  merament
assistencials. Per això demanem:assistencials. Per això demanem:

1) Recuperació del poder adquisitiu perdut des de les primeres retallades. 

2) Cobertura de les baixes des del primer dia, al 100% de l’horari i amb la corresponent
retribució salarial per a interins i substituts.

3) Cobrament del 100% dels havers salarials des del primer dia en cas de baixa

4)  Reducció  de  l'horari  lectiu  i  de  permanència  setmanal,  amb  les  corresponents
deduccions  horàries  per  l’exercici  de  càrrecs  explícitament  establerts  al  full
d’instruccions  d’inici  de  curs  i  establiment  d’una  normativa  clara  sobre  confecció
d’horaris d’obligat compliment a tots els centres.

5) Manteniment de la jornada continuada  a secundària amb sessions de 50 minuts.

6) Derogació dels decrets de direccions, d'autonomia de centres i de plantilles. Provisió
dels llocs de treball docents amb criteris d'objectivitat i d'acord amb els principis de
publicitat, mèrit i capacitat. Retorn del claustre com a  principal òrgan de govern.

7) Convocatòria anual d'oposicions i accés a càtedra.

8) Convocatòria anual de concurs de trasllats amb oferta de totes les vacants realment
existents.
 
9) Organització dels instituts en departaments didàctics per especialitats docents.
 
10) Obertura d’un procés d'elaboració d’una nova llei educativa on s'escolti els autèntics
«experts» en educació: els docents.

Delegat de zona.

Nom:____________________________________

Mail:____________________________________

Tel.: ____________________________________


