
1. Proposta reconeixement primer estadi : Desembre 2023

Modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent
per estadis.
Article 3
Requisits
1.1. A partir del mes de novembre de 2023, per assolir un estadi de promoció es

necessiten 10 crèdits distribuïts entre els elements definidors del sistema de
promoció docent de la manera següent:

6 crèdits corresponen a serveis prestats, serveis especials en cossos docents o amb
contracte laboral de professor de religió.
...
Els crèdits restants fins a 10 corresponen a: la implicació en el millorament dels resultats del
centre; el
desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat durant el període
corresponent a l’estadi que s’ha completat; la formació permanent i acadèmica durant el
període corresponent a l’estadi que s’ha completat; la participació en activitats
complementàries, colònies i plans d’entorn i la creació de materials educatius digitals, i han
d’estar repartits equilibradament durant el període temporal.

1.2. L’estadi s’assoleix el mateix dia en què es completa el nombre mínim exigible de
crèdits de promoció

docent, prèvia presentació de la sol·licitud, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 9. Els
efectes econòmics es reconeixen el mes següent al mes en què s’assoleix l’estadi. Si la
sol·licitud és posterior a la data d’assoliment, la data de reconeixement és la de la sol·licitud i
els efectes econòmics es reconeixen al mes següent de la presentació de la sol·licitud.

Així mateix s’afegeix una disposició transitòria i una disposició final a aquesta modificació de
l’Ordre
ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis:

S’afegeix una disposició transitòria:

Els docents que no han assolit el primer estadi, per no tenir nou anys de serveis prestats
però en tinguin sis anys o més, podran sol·licitar el reconeixement del primer estadi a partir
del novembre de 2023. Així mateix els docents que no han assolit el segon estadi per no
tenir quinze anys de serveis prestats però en tinguin dotze anys o més podran sol·licitar el
reconeixement del segon estadi a partir del novembre de 2023. Les persones que tinguin
18 anys de serveis prestats poden sol·licitar el reconeixement del tercer estadi a partir del
moment en què compleixin aquest requisit.

La concessió d’aquests estadis restarà subjecta al compliment de la resta de requisits
relatius als 4 crèdits restants fins a arribar als 10 necessaris.

S’afegeix una disposició final:

El Departament d’Educació i pel que fa a les quantitats no percebudes des de la publicació
de l’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de
personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període
2012-2015 i fins el desembre de 2023, se’n disposarà el seu retorn, un cop hi hagi
disponibilitat pressupostària adient.

2. FP
2.1. Proposta integració dels Professors Tècnics d’FP al Cos de Professors

d’Ensenya- ments Secundari:

L’any 2023 integració del Professorat Tècnic de Formació Professional (PT) al cos de



Professorat d’Ensenyaments Secundari (PS) i equiparació salarial amb efectes de l’entrada
en vigor de la LOMLOE.

Presentació de l’esborrany de convocatòria de la integració de PT a PS el mes de març de
2023, que inclogui tant interins com funcionaris, amb titulació universitària.

Publicació de la convocatòria durant el mes d’abril de 2023.

Habilitar una aplicació informàtica per tal que els aspirants no hagin de presentar la titulació si
aquesta ja consta a l’ATRI.

Pagament dels endarreriments a la nòmina del mes de setembre de 2023.

2.2. Proposta d’equiparació salarial al personal docent del cos de professors
tècnics d’FP i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Establir un complement retributiu per al professorat del cos de professors tècnics d’FP que
no es puguin integrar al cos de professors d’ensenyament secundari per motiu de la seva
titulació amb efectes de l’1 de gener de 2023.

Establir un complement retributiu per al professorat del cos de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny equiparable a les retribucions que perceben els docents del cos de
professors d’arts plàstiques i disseny amb efectes de l’1 de gener de 2023.

3. Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55
anys:  implantació al curs 2024-2025.


