Núm.155. Setembre de 2016

Documents d’organització i gestió
dels centres

Trobareu aquesta informació desenvolupada Exhaustivament als núms.152 al 154
del SECUNDARIA.INFO i a la Guia Laboral del Professorat de secundària del SINDICAT PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (aspepc·sps)
En general, els documents per a l'organització i gestió dels centres (“Instruccions d'inici de curs) han patit poques modificacions.
Jornada laboral (Professorat d'Instituts, Escoles d'Arts, EOI, CFA)
La jornada laboral ordinària dels professors de la plantilla és de 37 hores i 30 minuts setmanals, i es distribui rà de la manera següent:
•
•
•
•

20 hores lectives
8 hores d'activitats complementàries d'horari fix
2 hores d'activitats complementàries de presència al centre educatiu no sotmeses a horari fix
7 hores i 30 minuts

Horaris
Els criteris de confecció dels horaris s’establiran d’acord amb l’article 22 del Decret 102/2010, d’autonomia
dels centres educatius i es recolliran en les normes d’organització i funcionament del centre.
Correspon al claustre de professors aprovar els criteris que s'han de seguir en l'elaboració dels horaris dels
grups d'alumnes i dels professors. d'acord amb el procediment establert a les normes d'organització i funcio nament del centre.
És, per tant, molt important que en aquestes normes s'incloguin criteris que evitin abusos en l'elaboració dels horaris.
L’elaboració de l’horari és responsabilitat de la direcció, un cop escoltat el claustre, que ha de tenir en compte
tant les hores lectives com la resta d’horari fix.
Novetats:
En el cas que una activitat fora del centre (sortides) superi el total de la jornada laboral setmanal, l'escreix de
dedicació horària s’ha de compensar, a criteri del director, amb hores, dins dels deu dies lectius següents.
Torna a ser obligatori compensar amb hores no lectives al professorat membre del Consell Escolar.
Currículum i desdoblaments a Batxillerat
El currículum de Batxillerat torna a ser l'establert a la LOE, amb la inclusió d'una matèria obligatòria a cada
modalitat.
La referència normativa és el Decret 142/2008 de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat.
Les plantilles assignades permeten el desdoblament dels grups, en una hora setmanal de classe, en les matèries de modalitat de caràcter experimental i tecnològic i en Llengua Estrangera, quan el grup sigui de més de 25
alumnes.
En el conjunt de matèries optatives que no siguin de modalitat, la mitjana d’alumnes per grup serà de 20.
A primer de batxillerat les matèries comunes de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura
comparteixen una hora lectiva “distribuïda de manera equitativa”.
Òrgans unipersonals de direcció i coordinació
(Instituts, Escoles d'Arts, EOI, Centres d'adults)
Sense canvis.
Tasques que no poden ser assignades al professorat
Al SECUNDARIA.INFO núm. 154 i a la GUIA LABORAL del SINDICAT PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (as pepc·sps) trobareu una relació completa de les tasques que, segons la normativa vigent, no poden ser assigna des al professorat.
Procediment per a la reclamació de qualificacions i per als casos de queixa sobre l'exercici professional.
Els mateixos que a cursos anteriors. Consulteu-los al SECUNDARIA.INFO núm.154 i a La GUIA LABORAL del
SINDICAT PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (aspepc·sps)
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