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UN GRAN AVENÇ A MITGES

INTEGRACIÓ DEL PROFESSORAT 
TÈCNIC D’FP A SECUNDÀRIA

Després de 32 anys de la publicació de la Llei Orgàni-
ca General del Sistema Educatiu (LOGSE), la Llei Or-
gànica de Modificació de la Llei Orgànica d’Educació 
(LOMLOE), en la seva disposició addicional onzena, 
recull la integració al cos de professorat de secundària 
de les especialitats de formació professional, que dei-
xaran de formar part del cos de professorat tècnic de 
formació professional (PTFP).

La mateixa Llei determina que, d’acord amb les admi-
nistracions educatives, el Govern de l’estat establirà el 
procediment per a l’accés al cos de secundària del pro-
fessorat del cos de PTFP. No obstant això, aquest accés 
es limita amb unes condicions determinades, com ara 
que el professorat a l’entrada en vigor de la LOMLOE 
gaudís de la titulació de Grau Universitari o equivalent 
a efectes d’accés a la funció pública. 

Doncs bé, el 5 d’octubre del 2022 s’ha publicat al BOE 
el Reial Decret 800/2022, de 4 d’octubre, pel qual es re-
gula la integració del professorat del Cos, a extingir, de 

PTFP en el Cos de Professorat d’Ensenyaments Secun-
daris. Així mateix, es modifiquen diversos reials decrets 
relatius al professorat d’ensenyaments no universitaris. 
Per tant, la Integració del PTFP a Secundària queda, en 
línies generals, d’aquesta manera:

Per poder participar en el procediment d’integració, 
el PTFP haurà d’acreditar estar en possessió d’un títol 
universitari de Grau, Llicenciatura, Enginyeria, Arqui-
tectura o equivalent a efectes d’accés a la funció pública 
docent, o d’un títol equivalent a efectes de docència de 
les especialitats del Cos de Professorat d’Ensenyaments 
de Secundària.

Només es podrà participar en la convocatòria que 
efectuï l’administració educativa on es tingui la desti-
nació definitiva o on es trobi en expectativa de destina-
ció. A més a més, s’haurà d’estar en servei actiu, o en si-
tuació administrativa de serveis especials, excedència 
per cura de familiars, excedència per raó de violència 
de gènere o excedència per raó de violència terrorista. 



Les persones candidates que reuneixin els requisits 
anteriors, una vegada s’obri la convocatòria, hauran de 
sol·licitar telemàticament la seva integració al Cos de 
Secundària en el termini establert en la convocatòria. 
En aquesta línia, el requisit de titulació es farà efectiu 
abans que finalitzi el termini de la sol·licitud d’integra-
ció i en els casos en què l’administració educativa ja tin-
gui registrat el títol acadèmic universitari requerit, no 
caldrà aportar-lo de nou.

IMPORTANT:

1. Els efectes (econòmics, laborals i professionals) seran 
des del 19 de gener del 2021 per al personal funcionari 
que a tal data complís les condicions abans esmentades. 

2. Si es compleixen les condicions amb posterioritat al 
19 de gener de 2021, els efectes es retrotrauran exclu-
sivament al moment en què aquestes es compleixin.

3. Si l’ingrés al cos de PTFP ha estat posterior al 19 de 
gener de 2021, la data dels efectes serà la corresponent 
a la que figuri en el seu nomenament al cos de PTFP.

4. Si els requisits es compleixen amb posterioritat a la 
finalització del termini establert en la convocatòria, 
o bé si no s’ha sol·licitat la integració dins del ter-
mini establert, es podrà sol·licitar amb posterioritat 
a l’administració educativa corresponent. En aquest 
cas, però, els efectes es referiran a la data de la sol-
licitud i aquesta possibilitat conclourà en data de 19 
de gener del 2026.

Segons ens ha comunicat el Departament d’Educa-
ció, l’aplicació per sol·licitar la integració del PTFP 
dins el cos de secundària romandrà oberta durant 20 
dies per a les candidatures que reuneixin els requisits. 
Posteriorment, es tornarà a obrir fins al 19 de gener 
del 2026 per a qui vagi assolint els requisits durant 
aquest període transitori.

USTEC·STEs (IAC) hem demanat des del 
primer moment que el període transitori 

fos indefinit.

El PTFP que posseeixi més d’una especialitat i acabi 
essent  integrat al cos de secundària mantindrà l’atribu-
ció docent com a professorat de secundària d’aquestes 
especialitats.

El Departament, en la mesa sectorial del passat 10 
d’octubre, va informar que ja té pràcticament enllesti-
da l’aplicació que permetrà fer els tràmits de sol·licitud 
d’integració al cos de secundària i que la intenció és 
iniciar el procediment al mateix temps que la resta de 
comunitats autònomes. Ha calculat que la integració 

del PTFP al cos de secundària suposarà uns 20 milions 
d’euros que haurà d’assumir directament la Generalitat.

La integració de part del PTFP al Cos de Secundà-
ria és una gran fita, però incompleta. Milers de com-
panys i companyes arreu de l’estat i presumiblement, 
més d’un miler a Catalunya (en aquest moment, en-
cara ningú sap quin és l’abast de la integració) han 
quedat exclosos d’aquest procediment. Així doncs, a 
partir d’ara s’obre un període de reivindicació i llui-
ta, acompanyades, ben segur, de la via judicial, fins a 
aconseguir la integració de tot el PTFP, ja que no s’as-
soleix el cos propi de formació professional adscrit 
al subgrup A1 de la funció pública. 

Per altra banda, davant la incertesa de si el profes-
sorat interí pot gaudir dels beneficis d’aquest procedi-
ment, dir que:

1. El Reial Decret 800/2022 parla del professorat fun-
cionari i, per tant, també s’hauria d’incloure el fun-
cionariat interí docent. 

2. A més a més, totes les especialitats del Cos de PTFP 
van ser incorporades al cos de Professorat d’Ensenya-
ment Secundaris en data 19 de gener del 2019. Poste-
riorment, amb la publicació d’aquest reial decret, 10 
especialitats han estat adscrites al nou cos de Profes-
sorat Especialista de Sectors Singulars de l’FP.

3. Ara bé, la integració del PTFP al cos de secundària 
estava condicionada a la publicació del reial decret, 
ara ja publicat i en vigor.

Per tant, entenem que el professorat funcionari in-
terí també pot gaudir del mateix reconeixement sa-
larial i professional que el funcionariat de carrera en 
aquest procediment. 

Finalment, no ens hem d’oblidar que el Parlament de 
Catalunya va aprovar l’equiparació salarial de tot el pro-
fessorat d’FP. És per això que el Departament ha d’ha-
bilitar els mecanismes adients perquè, en tot cas, els 
companys i companyes que no puguin participar en el 
procediment d’integració al cos de secundària puguin 
gaudir del mateix sou, amb efectes retroactius a la seva 
aprovació, tal com han decidit els representants del po-
ble català en el si del Parlament. 

En aquesta línia, els i les integrants del nou Cos de 
Professat Especialista de Sectors Singulars de l’FP tam-
bé han de gaudir del mateix reconeixement salarial que 
la resta de companys i companyes.

SI TENS QUALSEVOL DUBTE, POSA’T 
EN CONTACTE AMB NOSALTRES
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