
Full 451

PERSONAL LABORAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA (PAE)

RECLASSIFICACIÓ 
PROFESSIONAL

La reclassificació professional del personal d’aten-
ció educativa (PAE) a grups professionals superiors 
als actuals s’havia d’haver implementat a partir del 
1990, en el cas d’aquelles categories professionals el 
requisit d’accés a les quals era un cicle formatiu de 
grau mitjà, i el 2006 en el cas de les categories el re-
quisit d’accés a les quals era un cicle formatiu de grau 
superior. Aquest canvi, que suposa un salt qualitatiu, 

estava reconegut per diferents lleis orgàniques que 
encara avui dia són vigents, en concret:

• Llei Orgànica General del Sistema Educatiu, LOGSE.

• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,  
LOE: Capítol III (art. 5).

• Estatut bàsic dels treballadors EBEP: Capítol II (art. 76).

Reforma educativa de la LOGSE Titulació: Passa a:

- Tècnic (antic FP1; ara anomenat 
cicle de grau mitjà).

- Ser considerat al mateix nivell 
educatiu que el batxillerat.

Reforma educativa de la LOE Titulació: Passa a:
- Tècnic Superior (antic FP2; ara 
anomenat cicle de grau superior).

- Ser considerat al nivell d’educació 
superior, com els estudis 
universitaris.

https://www.sindicat.net/


Després de la reforma educativa que va suposar la LOGSE, el títol de Tècnic d’FP passa a ser considerat com a 
un títol del mateix nivell acadèmic que el batxillerat i amb la reforma educativa conseqüència de la LOE, el títol 
acadèmic de Tècnic Superior (antic FP2) passa a ser considerat com a títol superior al mateix nivell que l’educació 
superior, com els estudis universitaris.

Posteriorment:

Aprovació EBEP (Estatut bàsic de l’empleat públic): art. 76.

- Recull la realitat que s’estableix a la LOE.

- Reclassifica tots els llocs de treball en tres grups, segons el nivell de titulació acadèmica: A, B, C

El grup B1 

Com és el cas d’EEE, TIS i TEEI.
Queda reservat exclusivament per aquells llocs de treball relacionats 
amb un títol superior d’FP.

El subgrup C1

Com és el cas d’AEE.
Es reserva per aquells llocs de treball relacionats amb una titulació de 
grau mitjà d’FP o amb una titulació de batxillerat.

USTEC·STEs exigim l’adequació normativa i la dotació pressupostària adient per implementar la reclassificació 
de les categories professionals conforme la Llei d’educació, tal com disposa l’estatut bàsic de l’empleat públic i les 
diferents lleis de la funció pública de la Generalitat de Catalunya. En aquesta línia, exigim la incorporació i apro-
vació de la reclassificació en el VII Conveni col·lectiu que està en vies de negociació amb efectes retroactius en data 
d’entrada en vigor de les referides lleis orgàniques. 

Quin és el nostre sou actualment com a educadores i educadors d’educació especial (EEE), integradors i integra-
dores socials (TIS) i tècnics i tècniques especialistes en educació infantil (TEEI) al grup C1 i quin ha de ser per la 
categoria professional i grup B1 que ens correspon:

Grup C1 Mensual Anual Grup B1 Mensual Anual

Sou base 1.491,35€ 20.878,90€ Sou base 1.730,99€  24.233,86€

Complement de 
grup

166,03€ 1.995,60€ Complement de 
grup

233,57€ 2.802,84€

Total de 
retribucions 

bàsiques

1.657,65€ 22.874,50€ Total de 
retribucions 

bàsiques

1.964,56€ 27.136,70€

Triennis 44,99€ 629,86€ Triennis 50,11€ 701,54€

Quin és el nostre sou actualment com a auxiliars d’educació especial (AEE) al grup D1 i quin ha de ser per la 
categoria professional i grup C1 que ens correspon:

Grup D1 Mensual Anual Grup C1 Mensual Anual

Sou base 1.255,78€ 17.580,92€ Sou base 1.491,35€ 20.878,90€

Complement de 
grup

136,66€ 1.639,92€ Complement de 
grup

166,03€ 1.995,60€

Total de retribucions 
bàsiques

1.392,44€ 19.220,84€ Total de 
retribucions 

bàsiques

1.657,65€ 22.874,50€

Triennis 39,88€ 558,32€ Triennis 44,99€ 629,86€

Treballem per la reclassificació de les nostres categories professionals.
Exigim l’augment de partides pressupostàries destinades al personal d’atenció educativa (PAE).

PROU PRECARIETAT!!


