PROPOSTA DE NEGOCIACIÓ. MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT
DEL DIA 21 DE FEBRER DE 2013

Flexibilització dels criteris de substitucions
L’article 4 del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, va establir que el
nomenament del personal substitut docent es produirà únicament quan hagin
transcorregut deu dies lectius des de l’origen de la incidència del titular que ha de
ser substituït.
Transcorreguts ja més de cinc mesos des de l’aplicació de les mesures adoptades
pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, pel que fa al nomenament del personal
substitut docent, qualsevol avaluació indica que aquesta és la mesura que està
afectant més negativament al funcionament ordinari dels centres i al manteniment
de la qualitat educativa. El període previ a la incorporació del substitut extern,
durant el qual l’alumnat ha de ser atès amb els recursos propis del centre, provoca
un trencament del ritme escolar, especialment en els nivells educatius d’educació
infantil i primària i a l’educació especial, sobretot quan el mestre de baixa és el
tutor d’un grup o d’una unitat molt específica com és el cas de la USEE i, en
conseqüència és la persona encarregada de la major part de l’horari lectiu dels
alumnes.
Per això, convé modular l’aplicació de les mesures del RDL per tal de possibilitar la
cobertura de la substitució durant el període en què no es disposi de substitut
extern, tot flexibilitzant els criteris per al nomenament dels substituts docents. Els
objectius dels canvis proposats són:
-

Tractament específic i diferenciat de la substitució del mestre tutor a
l’educació infantil amb l’objectiu d’evitar que en aquest nivell educatiu el tutor
sigui substituït per més d’una persona.

-

Tractament específic de la substitució del mestre tutor de les unitats de
suport d’educació especial (USEE/UEE) atesa la dificultat per a ser
substituïts per altres docents del centre.

-

Avançar el nomenament de la substitució del mestre tutor en l’educació
primària atesa la seva importància en aquesta etapa educativa

-

Avançar el nomenament de la substitució del mestre tutor en els centres
d’educació especial per assegurar l’atenció adequada a aquest tipus
d’alumnat.

-

Modificar el criteri de simultaneïtat reduint el nombre mínim de baixes a
considerar per avançar un nomenament, per tal de facilitar-ne la substitució i
homogeneïtzar aquest criteri en tots els centres.
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En conseqüència, la proposta de modificació dels criteris de substitució és la
següent:
a) Substitució dels tutors d’infantil i dels tutors de les USEE/UEE, a partir del
primer dia de baixa.
b) Substitució dels tutors de primària i dels tutors dels centres d’educació
especial, a partir del 6è dia lectiu des de l’inici de la baixa.
c) Substitució del professorat de secundària i dels mestres no inclosos en els
apartats a i b anteriors , a partir de l’11è dia lectiu des de l’inici de la baixa.
d) Substituir a partir del primer dia la segona baixa simultània a les escoles, a
partir del Cicle Inicial i a tots els centres d’educació secundària, adults,
serveis educatius i altres centres específics dependents del Departament
d’Ensenyament.
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PROPOSTA DE NEGOCIACIÓ EN LA MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT DEL DIA 21 DE FEBRER DE 2013

Tipus de centre

Nivell educatiu

Docent

Escoles

Infantil
Primària
Infantil/Primària

Tutor
Tutor
No tutor
Tots

Escoles Educació
Especial

Tutor
No tutor
Tots

USEE/UEE
Tutor
Escoles/Instituts
Tots els nivells Tots
Instituts
educatius
Escoles d’Art
Escoles O. d’idiomes
Serveis Educatius
Centres d’Adults
Altres centres
específics

Durada
de
la Primera o única incidència A partir de la
incidència (en dies Nomenament
substitut segona incidència
lectius)
extern (dies lectius)
(aplicació del criteri
de simultaneïtat)
Superior a 10 dies
Des del 1r. dia
Quan simultàniament
Superior a 10 dies
Des del 6è. dia
hi hagi 2 baixes
Superior a 10 dies
Des de l’11è dia
cobrir,
es
Fins a 10 dies
No es cobreix però es sense
cobrirà
una
des
del
considera a l’hora d’avançar la
substitució d’una altra baixa del primer dia sempre
que
la
durada
centre
prevista
sigui
Superior a 10 dies
Des del 6è. dia
superior
a
10
dies
Superior a 10 dies
Des de l’11è. dia
Fins a 10 dies
No es cobreix però es lectius
considera a l’hora d’avançar la
substitució d’una altra baixa del
centre
Superior a 10 dies
Des del 1r. dia
Superior a 10 dies
Des de l’11 è dia
Fins a 10 dies
No es cobreix però es
considera a l’hora d’avançar la
substitució d’una altra baixa del
centre
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