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REDUCCIÓ DE JORNADA I 
DISMINUCIÓ DE L'HORARI LECTIU 

PER ALS MAJORS DE 55 ANYS

RESOLUCIÓ EDU/52/2010, de 7 de gener, per la qual es dicten instruccions sobre el  
procediment de sol·licituds de reducció de jornada i de disminució de dues hores lectives 
setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys, per al curs 2010-
2011.

Reducció de jornada per cura d'un fill menor de 6 anys; per cura d'una 
persona amb discapacitat; per tenir a càrrec un familiar; per violència de 
gènere.

Per cura d'un fill menor de 6 anys; per cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o 
sensorial que no faci cap activitat retribuïda; per 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; 
per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.
 
Qui s'aculli a alguna d'aquestes reduccions de jornada haurà d'assistir a totes les reunions de 
claustre, de coordinació de cicle o d'àrea, d'avaluacions i d'altres que siguin preceptives i 
degudament convocades.

A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació al centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 
dies. Es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos sempre que ho 
permeti l'organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides 
i dels substituts nomenats per cobrir-les.

S'haurà de presentar la sol·licitud de reducció de jornada, al servei territorial al qual s'estigui adscrit, 
amb una antelació d'almenys 15 dies del seu inici i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al 
dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost de 2011. En 
qualsevol cas, 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 del servei territorial 
corresponent o del gerent del consorci d'educació de Barcelona.
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Reducció de jornada per interès particular.

El personal funcionari que vulgui reduir la meitat de la jornada per interès particular ha de presentar 
una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials o al gerent del consorci d'educació de 
Barcelona, abans del 31 de març de 2010, fent constar el nombre de dies en què vol concentrar la 
dedicació al centre (3, 4, o 5). 
Abans del 15 de maig, el director territorial o el gerent del consorci ha de comunicar a la persona 
interessada la resolució autoritzant, si escau, la reducció, la qual té una durada des de l'1 de 
setembre fins al 31 d'agost, excepte els casos de força major degudament justificats. La persona 
interessada presentarà la resolució al director del centre on estigui adscrita per al curs 2010-2011. És 
prorrogable anualment. 
No es pot autoritzar la reducció de jornada al professorat que forma part de l'equip directiu. La seva 
autorització resta subordinada a les necessitats del servei i està subjecta al règim d'incompatibilitats. 
Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licituds superior al que permet una òptima 
organització, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i, en cas d'empat, la major 
antiguitat al cos, i s'actuarà amb criteris rotatoris.

Personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys.

Poden disposar de 2 hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d'atenció directa 
a l'alumnat, per fer activitats d'una altra naturalesa, si tenen més de 15 anys de servei en qualsevol 
nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari. 
No es pot assignar aquesta distribució de l'horari docent als qui tinguin hores setmanals dedicades a 
les funcions directives i de coordinació. L'edat mínima per al gaudiment d'aquesta disminució de 
jornada s'ha d'haver complert amb anterioritat a l'1 de setembre del curs per al qual es demana.
S'ha de presentar una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials abans del 31 de març de 
2010. 
Abans del 15 de maig de 2010 s'ha d'emetre la resolució d'autorització de la disminució de l'horari 
lectiu, si procedeix, des de l'1 de setembre al 31 d'agost. Aquesta resolució s'ha de comunicar a la 
persona interessada i al director del centre.
La disminució de 2 hores setmanals lectives al professorat és incompatible amb qualsevol altre tipus 
de reducció de jornada.
Tasques alternatives a les 2 hores setmanals: Recollida i elaboració de material didàctic relacionat 
amb l'especialitat; col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules 
especialitzades sempre que estiguin dins de l'àmbit de la seva especialitat docent; col·laboració en 
activitats de biblioteca; activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a 
alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la funció docent; 
propostes d'innovació didàctica i col·laboració en projectes d'innovació; altres activitats del centre 
acordades amb el professorat.
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