RECONEIXEMENT DELS ESTADIS (SEXENNIS) DOCENTS
Com i quan s’assoleixen? Què cal justificar? Són correctes a la nòmina?

Aspectes generals que cal saber:
 Els estadis no són automàtics. S’han de sol·licitar cada sis anys (excepte professorat
interí).
 Cada estadi s’ha de cobrar al mes següent d’haver-lo assolit.
 Tres mesos abans de complir-se la data de consecució d’un estadi, podem sol·licitar-ne
el reconeixement en uns impresos de què disposa cada Delegació Territorial.
 Per assolir un i s’han de tenir 9 crèdits: 6 per serveis, els quals no s’han de justificar
perquè el Departament ja els té registrats; i dels 3 restants, un com a mínim ha de ser per
formació i els altres dos crèdits: càrrecs, coordinació, etc.
 El Professorat Interí també pot sol.licitar els estadis.
COM S’ACONSEGUEIXEN ELS CRÈDITS?
Els crèdits de promoció docent s’obtenen de la següent manera:
• Per cada curs complet en servei actiu: 1 crèdit.
• Per formació: un màxim de 3 crèdits en un període de 6 cursos:
a) cursos de formació: ½ crèdit per cada 15 h.
b) com a formador de cursos: ½ crèdit per cada 10 h.
• Per funcions de responsabilitat o representativitat: un màxim de 3 crèdits en un període
de 6 cursos:
a. òrgans unipersonals o representants sindicals: 3 cursos acadèmics consecutius, 2
crèdits; per un període inferior a tres cursos, ½ crèdit per cada curs complet
b. òrgans de coordinació d’activitats docents: per cada curs, ½ crèdit.
c. Representació en el Consell Escolar: per cada curs, ½ crèdit.
• Activitats d’innovació o investigació educativa: per la participació en l’elaboració de
projectes, treballs d’investigació, la coordinació de les activitats d’intercanvis d’alumnes
i preparació en viatges i colònies que requereixin la planificació i dedicació d’un curs
acadèmic complet. ½ crèdit per cada curs acadèmic complet, amb un màxim de 3 crèdits
en un període de 6 cursos.
• Per emprar el català o l’aranès habitualment en les activitats docents: 1 crèdit per cada 6
cursos acadèmics.

COM ES JUSTIFIQUEN?
1. Els serveis docents no hauran de justificar-se, atès que aquesta informació ja està
enregistrada.
2. Per formació caldrà una certificació d’assistència, llevat que aquesta informació no
estigui també enregistrada.
3. Pel desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat, n’hi haurà
que també estaran enregistrades en la base de dades del Departament, amb la qual cosa
no caldrà justificar-les (direcció, cap d’estudis, secretaria, coordinació d’àrea o nivell, cap
de departament, cap de divisió, tutor d’aprenentatge); però d’altres no ho estaran i per
tant caldrà certificació de la Direcció del Centre amb el visat de la Inspecció (coordinació
d’informàtica i l’assessorament lingüístic) o certificació del secretari del Consell Escolar
(membres del Consell Escolar).
4. Per les activitats d’innovació o investigació educativa, caldrà una certificació de la
Direcció General d’orientació Educativa.
5. Per l’ús en la pràctica docent del català o l’aranès, s’haurà de presentar una certificació
del director del centre, on es faci constar que la persona interessada habitualment realitza
les seves activitats docents en català o aranès.
* Es poden computar fins al 50% dels crèdits sobrants de l’estadi anterior, únicament en els
apartats d’innovació o investigació educativa i formació i reciclatge en llengua catalana i el
seu ús a la pràctica (no els de formació).
QUÈ CAL COMPROBAR A LA NÒMINA?
A la nòmina el complement específic està dividit en:
-

complement específic general.

-

complement específic per estadis.

-

altres: complement específic per complement singular (càrrecs).

Les retribucions dels estadis corresponents a l’any 2009:
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 El Departament es nega a pagar el sisè estadi al professorat que actualment ja
té 36 anys de serveis.
 El Professorat Interí que hagi assolit el tercer estadi l’ha de cobrar
automàticament des del setembre de 2008. Queda pendent encara la
negociació de la resta d’estadis.

La CGT reclama el cobrament fins al sisè estadi per a tot el professorat.

