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Més retallades: ara els estadis
Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents
Es proposa revisar l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents, que no ha sofert modificacions essencials des de la seva implantació en el curs 
1992-1993, per tal d’adequar els criteris i les condicions exigibles per a l’obtenció i reconeixement dels estadis de promoció als nous requeriments del sistema 
educatiu de Catalunya, tal com ha estat definit per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, concretament, es proposa revisar els períodes mínims de 
permanència als efectes de la promoció i els mecanismes i efectes corresponents amb la finalitat de garantir una major progressivitat i compatibilitat amb la 
carrera professional docent.

SISTEMA ACTUAL DE RECONEIXEMENT 
D’ESTADIS DOCENTS

PROPOSTA INICIAL DE REVISIÓ

1.- Període temporal de la carrera professional per estadis 
docents.

1r. a 5è. estadis: 6 anys, cada estadi.

.

1.- Període temporal de la carrera professional per als que la inicien amb el primer estadi el 2012.

1r. estadi: 9 anys
2n. a 5è estadis: 6 anys 

Període temporal de la carrera per als que ja tenen, almenys, reconegut el 1r. estadi el 2011: 

2n. a 5è estadis: 6 anys per cada estadi.

2.- Estructura dels estadis docents:

Per a assolir un estadi de promoció es necessiten nou crèdits:
—Sis crèdits corresponen a serveis prestats
—Dels tres crèdits restants, un ha de ser obligatòriament de 
formació permanent,

El màxim d’estadis docents és de cinc estadis.

2.- Estructura dels estadis docents:

Per a assolir un estadi de promoció es necessiten dotze crèdits:
—Sis / nou crèdits corresponen a serveis prestats
—Els sis crèdits restants han d’estar repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim 
de crèdits de formació permanent.

El màxim d’estadis docents és de cinc estadis.

3.- Tipus de criteris per a l’assoliment d’un estadi docent:

a) Formació permanent, titulacions acadèmiques universitàries, 
certificats d’idiomes i de català de nivell superior al C.

Nombre de crèdits: màxim 3, mínim 1.

b) Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o 
representativitat.

Nombre de crèdits: màxim 3, amb un límit de 2 crèdits per 
cada tres cursos.

c) Activitats d’innovació o investigació reconegudes.

Nombre de crèdits: màxim 3, mig crèdit per curs.

d) Formació i reciclatge en les llengües catalana i aranesa i el 
seu ús en la pràctica docent.

Nombre de crèdits: màxim 1, cada sis cursos.

3.- Tipus de criteris per a l’assoliment d’un estadi docent:

a) Implicació en el millorament dels resultats del centre:
—resultat de l’autoavaluació del centre, més l’avaluació externa;
—resultat de l’avaluació voluntària de l’exercici docent.

b) Responsabilitats específiques:
—òrgans unipersonals de govern;
—òrgans unipersonals de coordinació;
—representativitat del professorat (al consell escolar i com a alliberat sindical);
—tutoria de pràctiques de l’alumnat en període de formació inicial;
—tutoria de professorat en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques);

c) Formació permanent, certificats d’idiomes i coneixement del català:
—acreditació formació contínua i acadèmica;
—català, nivell C2 del Marc europeu;
—anglès, nivell B2 o superior del Marc europeu;
—elaboració de material pedagògic digital;
—recerca educativa i activitats d’innovació educativa (coordinada des de les universitats, el Departament, o 
projectes europeus).

d) Participació en activitats extraescolars, colònies i plans d’entorn

4.- Calendari d’aplicació:

El període d’aplicació va abastar un període de 10 anys, entre 
l’1.10.1992 i el 30.9.2002.

4.- Nou calendari d’aplicació de les modificacions:

—A partir del 2012, el reconeixement del primer estadi requerirà 9 anys de serveis prestats.
—Entre els anys 2013 i 2015 el nombre de crèdits per mèrits docents corresponents als estadis segon a cinquè 
s’incrementarà gradualment cada any, de la següent forma:

•	 any 2012: 6 crèdits de serveis + 3 crèdits de mèrits;
•	 any 2013: 6 crèdits de serveis + 4 crèdits de mèrits;
•	 any 2014: 6 crèdits de serveis + 5 crèdits de mèrits;
•	 any 2015: 6 crèdits de serveis + 6 anys de mèrits.



USTEC·STEs denuncia la nova retallada al professorat 
de l’ensenyament públic presentada per la consellera. 
USTEC·STEs rebutja aquesta nova proposta que es basa en 
un canvi en els estadis docents (sexennis) i  que implica:

1. Ampliació de 6 a 9 anys del termini per poder 
demanar el primer estadi, la qual cosa vol dir que tot el 
professorat que no ha complert els primers sis anys de 
servei n’haurà de fer nou per cobrar-lo. Això significa 
que, ja aquest 2012, 5.980 professors/es que complien 
el primer estadi no el cobraran. La resta d’estadis es 
continuaran complint cada 6 anys de serveis i, per 
tant, si és el cas, es cobraran aquest 2012. Aquesta 
mesura és una nova retallada del salari i un greuge 
comparatiu, ja que afecta el sector de professorat més 
novell que encara no cobra cap estadi. 

2. Per accedir a cada estadi es necessitaran 12 crèdits 
en lloc dels 9 que calien fins al 2012, un augment 
que es farà de forma progressiva: 10 crèdits el 2013, 
11 el 2014 i 12 el 2015.

 
3. Així mateix, es volen introduir canvis en els 

criteris per a la consecució dels estadis. Els més 
fonamentals són que desapareixen el crèdit 
obligatori per formació permanent com a mèrit per 
accedir als nous estadis i el crèdit per impartir les 
classes en català;  però, en canvi, s’introdueixen 
com a nous crèdits els resultats de les “avaluacions 
externes” del centre (proves externes a l’alumnat) 
i les “avaluacions individuals” voluntàries del 
professorat, com també la participació en activitats 
extraescolars i en colònies, entre d’altres. Tot plegat 
implica un augment de la dificultat per accedir als 
nous estadis i la introducció de criteris totalment 
subjectius i discriminatoris com els processos 
d’avaluació esmentats.

 
4. USTEC·STEs denuncia que amb aquesta proposta 

la consellera augmenta la retallada en el salari del 
professorat i aprofita la situació per fer un canvi en 
el sistema de reconeixement dels estadis docents 
que va en consonància amb la voluntat de la LEC 
d’infravalorar el treball col·lectiu, d’obrir la via als 
criteris arbitraris i de potenciar l’actitud submissa 
del professorat. En aquest sentit, busca apuntalar 
la jerarquia de les estructures organitzatives 
dels centres i dels models de direcció i gestió i 
d’inspecció que dicta la LEC, en augmentar les 
diferències entre el professorat i alhora fer més 
difícil l’accés als estadis a tot el professorat. 

5. USTEC·STEs no accepta cap retallada més i, molt 
menys encara, si està focalitzada en el sector de 
professorat més novell i s’allarga en el temps senes 
cap limitació. 

6. USTEC·STEs tampoc no accepta cap canvi en els 
criteris per a l’obtenció dels estadis que pugui 
provocar algun retard en el reconeixement i en el 
cobrament de tots els estadis. 

Aquesta setmana es torna a reunir la Mesa Sectorial, però 
USTEC·STEs no té cap indici que el Departament estigui 
disposat a negociar, ni tan sols a assumir esmenes que puguin 
minimitzar els aspectes més negatius de la seva proposta.

USTEC·STEs considera inacceptables 

aquestes mesures i fa una crida al 

professorat a participar activament en 

la manifestació del dia 18 de gener a les 

17.30 entre la plaça de Sant Jaume i el 

Parlament.

Manifestació 18G

Un nou atac al professorat de l’ensenyament públic:
més retallades, més desigualtat i més submissió

A partir del dilluns 23 de 
gener, els sindicats de 
l’ensenyament farem públic 
un calendari de mobilitzacions 
que contemplarà 
convocatòries de vaga.


