Federació
d’Ensenyament
c/Burgos 59
Baixos
08014 BCN

COM I QUAN
S’ASSOLEIXEN?

QUÈ CAL
JUSTIFICAR?

SÓN CORRECTES A
LA NÒMINA?

RECONEIXEMENT DELS ESTADIS
(SEXENNIS) DOCENTS
Per haver treballat i haver adquirit una formació
adequada el Departament concedeix el que s’anomenen ESTADIS DE PROMOCIÓ, un plus
econòmic a la retribució que s'afegeix als triennis.
COM S’ACONSEGUEIXEN ELS CRÈDITS?
1. Per cada curs complet en servei actiu: 1
crèdit.
2. Implicació en el millorament dels resultats
del centre
a) Aplicació als funcionaris docents dels
resultats de l'avaluació del centre. Fins a 1
crèdit en funció de la seva implicació
(màxim sis crèdits en el període corresponent
a cada estadi).
b) Resultat de l'avaluació voluntària de
l'exercici docent. Per cada any d'avaluació
positiva de l'exercici docent s'obtindran els
crèdits següents: mig crèdit per una
valoració positiva entre 3 i 3,99 punts; un
crèdit per una valoració positiva entre 4 i 5
punts.
• No es pot puntuar simultàniament els
apartats a) i b) en un mateix curs.
• Professorat CEE i CFA només pot optar
per l’apartat b).
3. Desenvolupament de funcions d'especial
responsabilitat o representativitat
a) Òrgans unipersonals de govern: 1 crèdit per
cada curs complert
b) Òrgans de coordinació d’activitats
docents: per cada curs, mig crèdit.
c) Representació en el Consell Escolar de
centre o territorial: per cada curs, mig crèdit.
d) Tasques especíﬁques de representativitat
del professorat amb llicència sindical en
temps total: mig crèdit per cada curs
complet.
e) Tutoria de pràctiques dels alumnes en
període de formació inicial o dels alumnes de
cursos d'especialització: mig crèdit per cada
període de pràctiques.

f) Tutoria de professors en fase de formació
(interins novells i funcionaris en pràctiques):
mig crèdit per cada curs complet.
g) Tutoria d'un grup d'alumnes de qualsevol
nivell educatiu: mig crèdit per cada curs
complet.
4. Formació permanent i acadèmica
a) Per formació i perfeccionament,
seminaris, ..: mig crèdit per cada 15 h.
b) Titulacions universitàries...: 3 crèdits (altres,
mireu web departament)
c) Llengua catalana: pel nivell C2 del Marc
europeu: 2 crèdits.
d) Per haver-hi participat com a formador/a:
mig crèdit cada 10 hores.
5. Participació en activitats complementàries,
colònies, ... creació de materials educatius:
mig crèdit per curs.
ASPECTES GENERALS QUE CAL SABER:

• Per assolir el primer estadi s’han de tenir 9

•

•

•

•

anys de serveis. S’han de justiﬁcar 10 crèdits:
9 de serveis (anys treballats) i 1 de mèrits
(cursets, càrrecs, ...)
A partir del segon estadi i successius es
demanen 6 anys de serveis: s’han de
justiﬁcar 10 crèdits: 6 de serveis i 4 de
mèrits.
Els funcionaris de carrera podran assolir com
a màxim cinc estadis.
*Des de novembre de 2016 el professorat
interí ja pot reclamar el reconeixement del 4t
i 5è estadi.
Cada estadi s’ha de cobrar al mes següent
d’haver-lo assolit. En cas de passar la data no
s’apliquen efectes retroactius; es farà efectiu
al mes següent de la sol·licitud.
Tres mesos abans de la data de consecució
d’un estadi es pot demanar al Servei
Territorial corresponent o Consorci de
Barcelona, omplint el model de sol·licitud del
portal ATRI.

COM ES JUSTIFIQUEN?
1. Els serveis docents no hauran de justiﬁcarse, atès que aquesta informació ja està
enregistrada.

2. Per formació caldrà una certiﬁcació
d’assistència, llevat que aquesta informació no
estigui també enregistrada. Igualment pel
desenvolupament de funcions, etc. caldrà la
certiﬁcació del centre quan no estigui registrat.

QUÈ CAL COMPROVAR A LA NÒMINA?
Complement especíﬁc per estadis:

a l'any
2022

amb 1
estadi

amb 2
estadis

amb 3
estadis

amb 4
estadis

amb 5
estadis

€/mes

115,04

236,03

373,19

521,72

651,74

? ATENCIÓ

ATENCIÓ!

TRIENNI (c. 3 anys) Es renova automàticament

ESTADI (c. 6 anys) Cal sol·licitar-lo cada cop

• CGT reclama que el primer estadi s’assoleixi amb sis anys de serveis.
• El Departament es nega a pagar el sisè estadi al professorat
que actualment ja té 36 anys de serveis.
• Amb l’aplicació de la LEC, i com ja vam denunciar en el seu moment,
l’avaluació de la tasca docent i dels resultats del centre inﬂueixen amb criteris
arbitraris en l’adquisició d’aquest complement.
Fomenta la jerarquització i justiﬁca la reducció o les retallades
en el ﬁnançament dels centres públics.

VINE A CGT!
PONENT

c/Darrera Sant Martí 15, 1r — 25003 Lleida

cgtenseponent@gmail.com

TARRAGONA

Pl. de les Oques 8, 1r D — 43202 Reus

cgteducaciotgn@cgtcatalunya.cat tel. 977 34 08 83

tel. 973 27 53 57

BARCELONA

c/Pare Laínez 18, 2n — 08025 Barcelona

cgtense@cgtcatalunya.cat

tel. 93 310 33 62

CEB-IMEB

c/Pare Laínez 18, 2n — 08025 Barcelona

cgtcebimeb@gmail.com

tel. 93 310 33 62

BERGA I SALLENT c/ del Balç 4 — 08600 Berga

ense.catcentral@cgtberga.org

tel. 640 93 24 05

BAIX LLOBREGAT c/d’Esplugues 46 — 08940 Cornellà de LL.

cgtense@cgtbaixllobregat.cat

tel. 93 377 91 63

PENEDÈS / GARRAF c/ Lepant 23, baixos 1a — 08800 Vilanova i la G. cgtensepenedes@cgtcatalunya.cat tel. 93 893 42 61

cgtensenyament.cat

cgtense@cgtcatalunya.cat

@CGTEnsenyament

facebook.com/CGTENSE

