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REDUCCIONS DE JORNADA

Resolució ENS/1 045/201 3, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal
funcionari docent a partir del curs 201 3-201 4, DOGC núm. 6378 de 1 7.5.201 3
IV Escola d'Estiu d'ASPEPC∙SPS:
cursos telemàtics de 30h. reconeguts
pel Departament

Reducció de jornada per:
Cura d'un fill o filla menor de sis anys
Cura d'un fill o filla menor de dotze anys
Cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física
o sensorial que no faci cap activitat retribuïda
Tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o
disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb
un grau de dependència que li impedeixi ésser
autònom o que requereixi dedicació o atenció especial
Fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a
les dones víctimes de violència de gènere

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

NO
ASPEPC-SPS diu

Al decret de plantilles

L'horari setmanal de dedicació al centre haurà d'incloure activitats lectives i
complementàries. Qui s'aculli a una reducció de jornada haurà d'assistir a totes les
reunions de claustre, coordinació de cicle o d'àrea, avaluacions i d'altres que siguin
preceptives i degudament convocades.
La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies sempre que ho permeti
l'organització horària del centre i en funció del nombre de reduccions de jornada
concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.
Si l'organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona
interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.
Les persones interessades a acollir-se a una reducció de jornada hauran de presentar
una sol·licitud, el model de la qual es trobarà a l'apartat Portal del Centre de la pàgina
d'intranet del Departament d'Ensenyament, davant del director/a del Servei Territorial
on estiguin adscrites o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.
La sol·licitud s'haurà de formalitzar amb una antelació mínima de quinze dies des de
l'inici de la reducció i la durada es perllongarà, com a mínim, fins a l'últim dia de les
vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost de 2014.
En cas que s'hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima
no es podrà tornar a gaudir de la reducció de jornada pel mateix fet causant durant el
curs lectiu en què s'hagi renunciat.
La reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que l'ha originat.
La concessió de la reducció de jornada es farà mitjançant resolució del director/a del
Servei Territorial corresponent o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

Reducció de jornada per interès particular
Pot sol·licitar aquesta reducció de la meitat de la jornada el personal funcionari de
carrera.
La sol·licitud, que es trobarà a l'apartat Portal del Centre de la pàgina d'intranet del
Departament d'Ensenyament, haurà d'anar adreçada al director/a del Servei Territorial
o al gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, i es presentarà abans del 31 de maig.
Es podrà concentrar la dedicació al centre en 3, 4 o 5 dies sempre que ho permeti
l'organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada
concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.
Si l'organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona
interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.
La resolució autoritzant la reducció de jornada, si escau, l'emetrà el director/a del
Servei Territorial o el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona en el termini màxim
de 15 dies.
La reducció té una durada d'un curs escolar, des de l'1 de setembre de 2013 al 31
d'agost de 2014, excepte els casos de força major degudament justificats.
No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini
establert.
És prorrogable anualment.
No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que
forma part de l'equip directiu del centre.
L'autorització de la reducció de jornada per interès particular està subordinada a les
necessitats del servei i subjecta al règim d'incompatibilitats regulat a la Llei 21/1987,
de 26 de novembre.
Per a la concessió de la reducció de jornada per interès particular en un mateix centre
es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i en cas d'empat la major antiguitat
en el cos i s'actuarà amb criteris rotatoris.

