Privada concertada
INFORMACIÓ SOBRE ELS ESTADIS
L’acord que vam signar el 20 d’abril de 2006 té com a objectiu donar compliment al pacte sobre
analogia i equiparació retributiva amb els companys i companyes de l’ensenyament públic i
té com a referència les diferències retributives existents que es concreten en 5 estadis de
promoció que valoren l’exercici de la docència en els centres privats concertats, la formació i
les tasques de representativitat i responsabilitat.
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En el període inicial hi haurà un reconeixement d’ofici amb l’únic criteri de l’antiguitat reflectida
en la nòmina, en aquest primer període l’antiguitat de cadascú es dividirà per nou i els estadis
resultants es faran efectius d’acord amb el calendari explicitat. Els anys que ens sobrin un cop
feta la divisió se sumaran per a la consecució del proper estadi que ja es podrà consolidar amb
6 anys de docència al centre.
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Quantitats mensuals dels estadis (12 mensualitats)
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A partir del gener de 2007 cobrarem el 25% de tots els estadis que
tinguem reconeguts. Amb 1 estadi 25,92€ mes; 2 estadis 53,17€ mes; 3
estadis 84,07€ mes; 4 estadis 117,53€ mes i 5 estadis 137,26€ mes.
.
CONSIDERACIONS PER A LA MERITACIÓ DELS ESTADIS A PARTIR
SETEMBRE DE 2007.
Durant sis cursos acadèmics s’han d´obtenir 110 punts, dels quals 60 corresponen als serveis
prestats i 50 punts a l’àmbit de la formació o al desenvolupament de funcions de
representativitat o responsabilitat.
a) Serveis prestats
Per cada curs complet 10 punts.
b) Formació
Les activitats de formació es valoren en funció de la durada
5 punts per cada 15 hores de formació (durada mínima)
Postgraus i màsters : 50 punts
Titulacions universitàries de 1r i 2n grau diferents de l’ al·legada per impartir classe:
50 punts .
Titulacions universitàries de 3r grau: 50 punts.

Llengües estrangeres: 20 punts (certificats EOI).
c)Tasques de responsabilitat o representativitat
Per tasques d’especial responsabilitat o representativitat són 5 punts per cada curs i per
cadascuna de les següents tasques:
Tasques sindicals a temps total, (permanents sindicals).
Delegats de personal o membres de comitès d’empresa .
Càrrecs de direcció, cap d’estudis, cap de departament, coordinador de cicle o
etapa,d’informàtica.
Tutoria i tutoria de pràctiques.
Coordinadors d’intercanvis d’alumnes,viatges , colònies etc.
Participació en plans estratègics.
Ara bé caldrà tenir en compte que per obtenir els 60 punts associats als serveis prestats és
imprescindible que la dedicació del professorat al pagament delegat al llarg dels sis anys hagi
estat com a mínim del 50%, o del 100% en els darrers 3 anys .
A partir de setembre de 2011 caldrà haver estat a pagament delegat un 80% del temps al llarg
dels 6 anys, o del 100% en els darrers 4 anys.
PROCEDIMENT
El reconeixement dels estadis és competència de la titularitat, que n’ha d’informar a la
representació legal dels treballadors i treballadores. S’han de sol·licitar per escrit i s’ha
d’aportar la documentació que justifiqui els mèrits al·legats. La titularitat comunicarà a
pagament delegat la llista de professorat al qual ha reconegut un estadi, com també les
certificacions detallades de les activitats valorades. Els efectes econòmics es faran efectius a
la nòmina del mes següent de la comunicació.
Finalment, la titularitat del centre haurà de retribuir l’import de les dedicacions horàries a nivells
concertats no incloses a pagament delegat o bé al personal no concertat d’aquests nivells.
PERSONAL RECOL·LOCAT
Respecte al personal recol·locat, al setembre del 2006 s’afegirà al complement ad personam
una quantitat que es calcula amb la fórmula ( N/9 x import 1r estadi 2006) N = anys de
docència anteriors al centre actual a partir de l’any 1988).
VALORACIÓ
La negociació ha estat llarga i difícil i, tot i les concessions que s’han hagut de fer, el resultat
final és beneficiós per al conjunt del professorat. La no-acceptació del calendari ni tampoc de la
divisió per 9 anys del període transitori hagués comportat que no signessin l’Acord ni la
patronal ni el Departament, la qual cosa hagués representat un greu perjudici econòmic per al
conjunt de treballadors i treballadores del sector. També l´analogia retributiva va tenir un
calendari llarg (10 anys) que no es va tancar fins al setembre de 2005.
Valorem positivament que finalment s’hagi aconseguit que la meritació per assolir els estadis
sigui objectiva i molt similar a la pública de manera que només depèn dels serveis prestats, de
la formació per millorar la nostra tasca i del desenvolupament de funcions de responsabilitat o
representativitat i s’han eliminat tots els intents fets per les patronals de pautar els mèrits
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