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El Departament d’Ensenyament ens ha confirmat que aquest mes de setembre cobrarem
un petit ajust que s’ha fer en els nostres salaris per tal d’igualar-los als salaris dels
companys de l’ensenyament públic. Aquest ajust s’ha fet en el plus d’analogia i en els
triennis. Aquest petit ajust es pagarà amb efectes retroactius a partir de gener.
També a partir d’aquest mes de setembre de 2011 passem a cobrar el 100 % del primer i
segon estadi; per tant, queden totalment equiparats amb el que cobren els nostres
companys de la pública pel mateix concepte
Taula salarial setembre 2011 14 pagues
MESTRE INFANTIL PRIMÀRIA
Sou base
1.541,96
Plus analogia
375,99 (371,99)
Complement específic
35,95
Trienni
33,42 (33,21)
PROFESSOR ESO I POSTOBLIGATÒRIA
Sou base
1.819,08
Plus analogia
347,64 (336,76)
Complement específic
35,95
Trienni
40,32 (39,85)
PROFESSOR ADJUNT CICLES FORMATIUS DE GRAU
MITJÀ I SUPERIOR
Sou base
1.647,76
Plus analogia
392,46 (388,08)
Complement específic
35,95
Trienni
33,42 (33.21)

ESTADIS
Estadis

1r estadi

2n estadi

3r estadi

4r estadi

5è estadi

A partir del
setembre 2011

102,97
acumulat

108,29

122,78

132,96

116,38

211,26

334,04

467,00

583,38

Cal recordar que a partir del setembre 2011 l’obtenció de l’estadi es farà tal com diu
l’acord: “A partir del mes de setembre de 2011, per a l’obtenció dels 60 punts
corresponents als serveis prestats caldrà que la dedicació del professorat a pagament
delegat, al llarg dels 6 anys, hagi estat com a mínim d’una mitjana del 80% - o del
100% en els darrers 4 anys - en els nivells d’Educació Infantil i Primària, o d’una
mitjana del 60% - o del 100% en els darrers 4 anys - en el nivell d’Educació
Secundària. Això sense perjudici de les possibles correccions tècniques que, per al
professorat que imparteix exclusivament cicles formatius de formació professional
específica, puguin establir-se i que, en tot cas, hauran de ser estudiades en el sí de la
comissió de seguiment de l’acord i refrendades per les parts signants.
...............
Per cada curs complet en el centre en servei actiu exercint docència en ensenyaments
concertats amb una dedicació horària a pagament delegat inferior a la requerida amb
caràcter general però superior al 25 %: 5 punts”.
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