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Es manté l’horari laboral del professorat de Primàri a

� L’horari laboral setmanal és de 37’5 hores.
� La distribució de l’horari és la següent:

� 24 hores lectives setmanals.
� 6 hores d’activitats complementàries al centre d’horari fix.
� 7’5 hores d’activitats relacionades amb la docència.



Es manté l’horari laboral del professorat de Secundà ria

� L’horari laboral setmanal és de 37’5 hores.
� La distribució de l’horari és la següent:

� 19 hores lectives setmanals.
� 9 hores d’activitats complementàries al centre d’horari fix.
� 2 hores d’activitats complementàries a computar 

mensualment.
� 7’5 hores d’activitats relacionades amb la docència.



Reducció horària per als majors de 55 anys

� Els funcionaris docents que tinguin entre 55 i 64 anys tindran 
una reducció de dues hores del seu horari fix:

� Entre 55 i 58 anys la reducció serà de l’horari  no lectiu.
� Entre 59 i 64 anys la reducció serà de l’horari lectiu.



Suport Escolar Personalitzat i ampliació horària

� Manteniment de la sisena hora de caràcter no lectiu en els 
entorns socioeconòmics desfavorits com a  mesura 
complementària.

� Les zones escolars rurals i/o escoles rurals que en el  curs 
2011-2012 han mantingut l’ampliació horària generalitz ada 
podran optar pel Suport Escolar Personalitzat (SEP).



Assignació horària a activitats de coordinació de 
Primària

Situació actual:

� Hores lectives setmanals 
dedicades a la coordinació:

- Centres d’una línia: 10 hores 
lectives.

- Centres de dues línies: 15 hores 
lectives.

- Centres de tres línies:15 hores 
lectives.

� Hores lectives i complementàries 
setmanals dedicades a la 
coordinació:
- Centres d’una línia: 10 hores 
complementàries.
-Centres de dues línies: 5 hores 
lectives + 10 hores 
complementàries.
- Centres de tres línies: 5 hores 
lectives + 10 hores 
complementàries.

Proposta 17-02-12:



Assignació horària a activitats de coordinació de 
Secundària

Situació actual:

� L’assignació horària per a exercir 
òrgans unipersonals de coordinació és:
- Fins a 5 grups d’ESO i batxillerat: 6 
hores lectives.
- De 6 a 9 grups: 15 hores lectives.
- De 10 a 15 grups: 32 hores lectives.
- De 16 a 21 grups: 38 hores lectives.
- De 22 a 27 grups: 48 hores lectives.
- 28 grups o més: 54 hores lectives.

� L’assignació horària per a exercir 
òrgans unipersonals de coordinació és:
- Fins a 5 grups d’ESO i batxillerat 6 
hores:    4 hores lectives + 2 de 
complementàries .
- De 6 a 9 grups 15 hores: 9 hores 
lectives + 6 de complementàries.
- De 10 a 15 grups 32 hores: 22 hores 
lectives + 10 de complementàries.
- De 16 a 21 grups 38 hores: 28 hores 
lectives + 10 de complementàries.
- De 22 a 27 grups 48 hores: 38 hores 
lectives + 10 de complementàries.
- 28 grups o més 54 hores: 44 hores 
lectives + 10 de complementàries.

Proposta 17-02-12:



Opcionalitat a l’ESO i tutoria al Batxillerat i a l’F P

Situació actual:

� Reial Decret 1146/2011 de 29 de juliol 
d’Economia Sostenible d’increment de 
l’optativitat de 4t d’ESO.

� Els tutors de batxillerat i formació
professional tenen en el seu horari una 
reducció d’una hora lectiva setmanal 
per a la tasca de tutoria (de les 19 
hores, 18 són lectives i 1 hora és de 
tutoria de grup). 

� La imminent derogació del Reial Decret 
comporta una reducció d’assignació
horària a l’opcionalitat.

� Mínim de deu alumnes per matèria 
optativa.

� En l’horari setmanal els tutors de 
batxillerat, a més de l’hora de tutoria 
lectiva amb el grup classe prevista al 
currículum del batxillerat, dedicaran 
dues hores complementàries 
setmanals a la tutoria individual amb 
els seus alumnes i a les entrevistes 
amb pares i mares.

� Els tutors dels cicles formatius de 
formació professional i d’arts plàstiques 
i disseny dedicaran dues hores 
complementàries setmanals a la 
tutoria individual amb els seus 
alumnes i a les entrevistes amb mares i 
pares.

Proposta 17-02-12:
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