Full 325 (actualització Full 274)

ESTADIS

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE PROMOCIÓ RETRIBUTIVA DOCENT PER ESTADIS.
CANVIS ESTABLERTS A L’ORDRE ENS/330/2014 DE 6 DE NOVEMBRE DOGC 6749.
Aquesta Ordre ha estat modiicada per l’Ordre ENS/211/2016, de 27 de juliol de 2016, publicada al DOG
7176 de 3 d’agost de 2016.
1. Els funcionaris de carrera, els funcionaris en pràctiques, interins i professors de religió catòlica poden
assolir cinc estadis diferents.

Nivell 1: grau baix d’assoliment dels objectius.
Nivell 2: grau mitjà-baix d’assoliment dels objectius.
Nivell 3: grau mitjà-alt d’assoliment dels objectius.
Nivell 4: grau alt d’assoliment dels objectius.

2. Sol·licitud
A partir dels tres mesos anteriors a la data d’assoliment.
Cal tenir present que si no ho fem en el moment d’assolirlo, la data que tindran en compte serà la de presentació
de la sol·licitud i no es podran reclamar endarreriments.
Sempre es cobra el mes següent de l’assoliment o presentació de la sol·licitud.
3. Requisits
Estadi

Anys de
servei
necessaris

Crèdits (anys
de servei)

Crèdits
(altres
mèrits)

Crèdits
necessaris

Retribució
mensual
de l’estadi

Primer

9

9

1

10

104,00 €

Segon

6

6

4

10

109,38 €

Tercer

6

6

4

10

124,00 €

Quart

6

6

4

10

134,29 €

Cinquè

6

6

4

10

117,54 €

Compten com a anys de servei els prestats en centres
educatius públics com a professorat funcionari o interí,
professorat de religió, personal docent contractat en règim laboral i educadors en llars d’infants públiques.
4. Obtenció de crèdits a partir d’altres mèrits (vegeu
quadre de la pàgina 3 d’aquest Full)
A més dels anys de servei, el desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat, la formació permanent i acadèmica o la participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i la creació
de materials educatius digitals, des de fa dos anys, un dels
mèrits per assolir un estadi és l’avaluació VOLUNTÀRIA
de la implicació en la millora dels resultats del centre.
Aquesta avaluació presenta dues modalitats:
a) Aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació
del centre. La inspecció reconeix als centres un dels nivells següents:

Als centres que tenen una valoració de nivell 3 o 4
i un o més docents dels quals presenten una valoració
d’implicació del professorat, es constitueix una comissió
formada per l’inspector o inspectora del centre, el director/a
i un cap de departament o coordinador de cicle que valoren el grau d’implicació del professorat en tres nivells: grau
d’implicació baix, grau d’implicació mitjà, que comporta
l’obtenció de 0,5 crèdits, i grau d’implicació alt, que comporta l’obtenció d’1 crèdit. El professorat dels centres de nivell 1 i 2 no poden optar a l’obtenció d’aquests crèdits.
El professorat pot demanar ser avaluat per aquesta modalitat dos cursos no consecutius dins el període de 9 o 6
anys, segons correspongui. Mentre no s’adapti el sistema
d’indicadors, el professorat de CEE, CFA i de règim especial només es pot acollir a la modalitat b d’avaluació (la
individual).
b) Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent de cada aspirant. La realitza la inspecció i hi intervé
la direcció, que elabora un informe sobre la participació
i la implicació del professor/a en el PEC i la programació
general anual.
L’inspector d’educació ha de valorar:
-La planificació de l’activitat docent: 10% de la puntuació.
-El desenvolupament de l’activitat docent: 25% de la
puntuació.
-L’avaluació dels alumnes i el progrés en el seu rendiment: 25% de la puntuació.
-La gestió de l’aula: 20% de la puntuació.
-La participació en el PEC: 20% de la puntuació.
La puntuació total serà entre 0 i 5 punts. Si la puntuació
se situa entre 3 i 3,99, s’obtenen 0,5 crèdits, mentre que si
se situa entre 4 i 5 punts, s’obté 1 crèdit.
Aquesta modalitat d’avaluació es pot demanar dos cursos no consecutius en el període de 9 o 6 anys, llevat del

professorat que exerceix en Serveis Educatius, que la pot
sol·licitar quatre cursos, ja que no poden acollir-se a la
modalitat a.
Les dues modalitats d’avaluació es poden demanar entre l’11 i el 31 de gener de cada curs escolar a la direcció
dels SSTT o del Consorci d’Educació de Barcelona.
TOTS ELS MÈRITS DELS APARTATS C, D i E
QUE NO CONSTEN A L’ATRI CAL JUSTIFICARLOS AMB UNA CERTIFICACIÓ DE LA DIRECCIÓ
AMB EL VIST-I-PLAU DE LA INSPECCIÓ.

5. Valoració d’USTEC·STEs
USTEC·STEs (IAC) valora molt negativament que el
Departament d’Ensenyament continuï mantenint i desenvolupant les mesures sorgides de l’Acord de Govern
29/2012, de 27 de març, que, en matèria d’adquisició
d’estadis, suposen un retrocés considerable en les condicions retributives i laborals del professorat.
La condició de tenir 9 anys de serveis per aconseguir
el primer estadi suposa, respecte a la situació anterior a
l’aplicació de l’Acord de Govern 29/2012, la pèrdua de tres
anys de retribucions de cadascun dels estadis assolits pel
professorat que ha començat a adquirir-ne des de la data
d’aplicació de l’esmentat acord.
USTEC·STEs (IAC) continuarà demanant el retorn a la
normalitat dels 6 anys per assolir el primer estadi i la transitorietat de 3 anys per a totes aquelles persones a les quals

se’n van demanar 9, per tal que puguin assolir el segon
quan en compleixin 12 de servei.
La pèrdua de la retroactivitat en el reconeixement dels
estadis també afecta, de vegades greument, el professorat
que, havent assolit les condicions per a cobrar-ne un de
nou en dates anteriors a la petició del seu reconeixement,
veu com deixa de cobrar les percepcions corresponents als
mesos que han passat des que compleix les condicions per
assolir-lo fins a la data de la seva reclamació.
Tot i que, de moment, només és un mèrit, lligar
l’avaluació del professorat i la seva participació en la millora dels resultats del centre a la retribució dels estadis
obre la porta que en una posterior regulació dels estadis o
graus acabi sent un requisit per assolir els nous estadis o
nivells retributius que preveu la Llei d’educació de Catalunya (LEC). Cal recordar que, segons el calendari de desplegament d’aquesta llei, abans del 2018 han d’estar regulats els criteris d’assoliment dels nous nivells retributius.
USTEC·STEs (IAC) sempre ens hem oposat a vincular
l’avaluació del professorat a les retribucions, perquè entenem que no es pot fer servir com un instrument de pressió
al professorat, sinó que ha d’anar lligada exclusivament a
la cerca col·lectiva de millors propostes pedagògiques.
USTEC·STEs (IAC) continuarà lluitant per la millora
de les retribucions del professorat i per la recuperació
d’aquest concepte i de tots els altres conceptes afectats per
les retallades.

TAULA DE MÈRITS PER ACREDITAR L’ESTADI
A. Permanència en servei actiu o serveis especials en cossos docents o amb contracte laboral
de professor de religió.
B. Implicació en el millorament dels resultats del centre.
B.1 Aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació del centre.
B.2 Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent.
C. Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat.
C.1 Òrgans unipersonals de govern als centres o en programes i serveis educatius del Departament d’Ensenyament.
C.2 Òrgans unipersonals de coordinació.
C.3 Representació com a membre del claustre al consell escolar dels centres educatius públics,
consells territorials, Consell Escolar de Catalunya, consell de centre, equips multidisciplinaris i
juntes de tractament dels centres penitenciari.
C.4. Tutoria de pràctiques en centres educatius i serveis educatius dels alumnes en període de
formació inicial o dels alumnes de cursos d’especialització.
C.5. Tutoria de professors en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques).
C.6 Tutoria d’un grup d’alumnes de qualsevol nivell educatiu.
C.7 Avaluació positiva de la funció inspectora.
C.8 Exercici de càrrecs de comandament dins el marc de la Inspecció o el Departament d’Ensenyament.
C.9 Exercici de càrrecs de coordinació dins la Inspecció o assessor tècnic docent o funcions
equivalents en comissió de serveis en el Departament d’Ensenyament, Consorci d’Educació de
Barcelona, Departament de Justícia o en els ICE de les universitats.
C.10 Desenvolupament de tasques especíiques de la representativitat del professorat amb llicència sindical a temps total.
D. Formació permanent i acadèmica
D.1 Per haver-hi participat com a alumne:
D.1.1 Títol oicial de màster, suiciència investigadora o qualsevol altre títol equivalent.
D.1.2 Títol de doctor.
D.1.3 Titulacions universitàries de primer i segon cicle.
D.1.4 Títols de màster i postgrau, expedits per una universitat com a títols propis d’acord amb la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
D.1.5 Llengües estrangeres: per cada certiicat de nivell avançat o d’aptitud d’escoles oicials
d’idiomes i altres certiicats de nivell B2 o superior del Marc europeu.
D.1.5.1 Per cada certiicat de les escoles oicials d’idiomes de cicle elemental i cicle superior.
D.1.6. Llengua catalana: pel nivell C2 del Marc europeu.
D.1.7 Activitats de formació i perfeccionament incloses en el Pla de formació permanent del
Departament d’Ensenyament o equivalents:
D.1.7.1 Cursos de formació i perfeccionament inclosos en el Pla de formació permanent del
Departament d’Ensenyament o equivalents: cursos de formació i perfeccionament, seminaris, seminaris de coordinació, tallers, grups de treball, intercanvis d’experiències, jornades, conferències,
trobades pedagògiques i taules rodones (mínim 15 hores).
D.1.7.2 Cursos que es realitzin en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del
Departament de Justícia. Seminaris permanents i grups de treball i assessorament promoguts pel
Departament esmentat (mínim 40 hores).
D.1.7.3 Formació en el centre (assessorament, curs i taller de centre, mínim 15 hores).
D.1.8 Participació en recerca educativa i activitats d’innovació educativa (coordinada des de les
universitats, el Departament d’Ensenyament, o projectes europeus), una vegada inalitzades, en
centres educatius o altres institucions educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades
per l’Administració educativa. Organització de la formació permanent i, entre altres, organització
de les escoles d’estiu.
D.2 Per haver-hi participat com a formador (ponent, professor o formador, director, coordinador o tutor) de cursos convocats per les administracions educatives i les universitats:
D.2.1 Activitats organitzades pels departaments de la Generalitat, les universitats o entitats reconegudes (cursos i seminaris, cursos de postgrau o màsters).
D.2.2 Activitats organitzades per altres entitats:
D.2.2.1 Coordinació de seminaris permanents i grups de treball.
D.2.2.2 En centres i assessorament.

1 crèdit per curs

Fins a 1 crèdit per curs
Fins a 1 crèdit per curs
1 crèdit per curs complet
0,5 crèdits per curs complet
0,5 crèdits per curs complet

0,5 crèdits per període de pràctiques
0,5 crèdits per curs complet
0,5 crèdits per curs complet
1 crèdit per curs complet
1 crèdit per curs complet
0,5 crèdits per curs complet

0,5 crèdits per curs complet

3 crèdits
5 crèdits
3 crèdits
3 crèdits per cada títol de màster
o postgrau (mínim de 120 hores).
2 crèdits
1 crèdit
2 crèdits

0,5 crèdits per cada 15 hores.

0,5 crèdits per cada 15 hores.

0,5 crèdits per cada 15 hores.
0,5 crèdits per cada curs

0,5 crèdits per cada 10 hores

0,5 crèdits per cada 10 hores
0,5 crèdits per cada 10 hores

E. Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i la creació de materials educatius digitals.
E.1 Per la realització activitats complementàries, viatges i colònies, plans d’entorn i altres activitats 0,5 crèdits per curs
no ordinàries que requereixin la planiicació i dedicació d’un curs acadèmic complet.
E.2 Per la creació de materials educatius digitals de caràcter obert, innovador i complementari als 0,5 crèdits per cada paquet equillibres de text digitals.
valent a una unitat didàctica
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A F I L I A’ T
LA NOSTRA
FORÇA
ÉS LA TEVA
PARTICIPACIÓ

BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs
DADES BANCÀRIES

DADES PERSONALS
Nom i cognoms
NIF
Data de naixement
Adreça
Codi postal
Tel. ix

Titular de la llibreta o compte corrent (nom i cognoms)

aaaaaaaa a
aa aa aa
Localitat

aaaaaaaaa mòbil aaaaaaaaa

Adreça electrònica

DADES PROFESSIONALS
Centre de treball
Localitat
Situació laboral: deinitiva
interinatge i substitucions
provisional/expectativa de destinació
pràctiques
atur
secundària
ptfp
adults
Col.lectiu: inf/primària
serveis educatius
privada
p. laboral
universitat

a

a
a

a

a
a

a
a a
a
a
a
a

Sr./Sra. director/a: faci efectius, ins a nou avís, amb càrrec al meu
compte, els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs
a nom meu.

aaaa
CC aaaa aaaa aa aaaaaaaaaa
CODI IBAN

Localitat, data
Signatura del titular

USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunta IAC
Barcelona 93 302 76 06
Girona 972 20 20 34
Lleida 973 26 30 32
Tarragona 977 23 52 63
Tortosa 977 51 10 46

@

www.facebook.com/groups/ustecstes/
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barcelona@sindicat.net
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net
tarragona@sindicat.net
tortosa@sindicat.net

@USTECSTEs

