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Resum darrera Mesa
Sectorial d’Ensenyament
Se suavitzen els criteris per a la substitució des del
1r dia
El Depa ta e t d’E se a e t es veu o ligat a
revisar els criteris per a les substitucions del
professorat a causa de la publicació de la Llei de
p essupostos ge e als de l’Estat ue els suavitza.
A pa ti de l’ de ge e s’afegei e als ite is ue ja
es contemplaven:


Quan el professorat a substituir presti
serveis en centres docents que tinguin
implantades menys de dues línies
edu atives. El Depa ta e t e ull l’e ig ia
d’U“TEC·“TEs ue sigui o side ades de
menys de dues línies les escoles de menys de
18 grups i els instituts de menys de 8 grups
d’E“O.



Quan la causa de la substitució sigui una
situació de maternitat, paternitat, adopció o
acolliment.



Quan el professorat a substituir presti
serveis a 2n curs de batxillerat.
L’Ad i ist a i a ota a uest
ue p esti
se veis a
de at ille at a ui ealitzi
hores o més a la setmana en aquest nivell.

USTEC·STEs ha demanat que se substitueixin des del
p i e dia tots els asos igual ue s’ha i l s a uest
clam de tots els centres educatius a la plataforma
eivi di ativa de les o ilitza io s d’a uest fi al
d’a
a peti i
d’a uesta organització).
Tota la part social ha exigit que no calgui que la baixa
sigui de com a mínim de 10 dies lectius per a ser

substituït/da des del primer dia, tal com està
apli a t el Depa ta e t d’E se a e t, a pa e
nostre, per voluntat pròpia i no pas per exigència de
Mad id
o
s’e usa
el
Depa ta e t.
El Depa ta e t, a peti i d’U“TEC·“TEs, s’ha
compromès a estudiar el retard de les més de les
5.000 substitucions que no arriben fins al primer dia
de classe per al proper curs.
Introducció de permisos


Les funcionàries (per tant també les
interines) a partir del primer dia de la 37a
setmana de gestació podran demanar un
permís retribuït fins a la data del part. En el
as d’e a às últiple se à a pa ti de la
35a setmana.

El Departament ha demanat a Funció Pública la
gesti d’a uest pe ís. U“TEC·“TEs IAC ha
demanat que es pengi el model de sol·licitud i que
entenem que tota dona en aquesta situació pot
demanar aquest permís.


Quan situacions de permís de maternitat,
incapacitat temporal, risc durant lactància i
embaràs coincideixin amb la totalitat o part
del període de vacances, es tenen 18 mesos
per agafar aquestes vacances no gaudides.

L’Ad i ist a i ha dit ue a uesta da e a
odifi a i ja s’apli ava, pe U“TEC·“TEs els ha
e o dat ue ja s’apli ava pe u t e allado s i
treballadores ho havien guanyat als jutjats.
L’Ad i ist a i s la p i e a ue hau ia de do a

exemple complint els acords i/o interpretant
l’apli a i de dete i ades esu es a favo dels
seus treballadors i treballadores, i no pas com està
fent sistemàticament, que gairebé sempre ho
interpreta tot a favor seu i fins i tot es nega a
generalitzar a tothom les mesures derivades dels
e u sos gua ats d’e pleats i e pleades
públiques (retorn pagues extres, 4t estadi del
personal interí...)
Nova onvo at ria d’ins rip i a la orsa
Terminis previstos:
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Publicació de la convocatoria: setmana del
18 de gener



Entrega de sol·licituds: fins a la setmana del
8 de febrer



Publicació provisional: 2a quinzena de març



Pu li a i defi itiva: a ui ze a d’a il

Es demanarà per primer cop, i com a requisit, el
certificat de penals de no haver estat condemnat en
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat
se ual o pe t àfi d’ sse s hu a s. A uest
e tifi at s’hau à de de a a al Regist e Ce t al
d’A te ede ts Pe als.
Convocatòria de direccions
L’Ad i ist ació ha informat que tenen previst que
la convocatòria de concurs de mèrits per a la
selecció de direccions es publicarà a finals de gener
o principis de febrer.

