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Mesures d ’austeritat en 
l’organització dels centres p úblics 

el curs 2012 -2013



Solapament de les noves mesures del Real Decreto Le y
14/2012 i les aprovades pel Govern de la Generalita t

� Nou horari de permanència fixe de 28 hores
setmanals a secundària.

� Adequació de les condicions i criteris dels estadis 
docents

� Nou model de l’assignació de la plantilla global de 
la ZER, en funció del nombre d’escoles que en 
formen part i del nombre total d’alumnes 
escolaritzats a la ZER

� Dedicació horària setmanal del tutors de la fase de 
formació pràctica dels alumnes en centres de 
treball 

� Revisió del càlcul de desdoblaments de l’ESO

� Modificació de les exempcions horàries setmanals 
dels coordinadors d’educació infantil i primària i 
secundària

Acord de Govern 29/2012, de 27 de març

� Derogació de l’obligatorietat dels centres educatius 
d’oferir dues modalitats de batxillerat

� Possibilitat d’ajornament de la implantació dels cicles 
formatius de 2000 hores al curs 2014-2015

� Limitació del nomenament dels substituts docents fins 
que hagin transcorregut deu dies lectius des de l’inici 
de la baixa

� Possibilitat d’ampliació fins a un 20% el nombre màxim 
d’alumnes dels diferents nivells

� Increment de la jornada lectiva dels mestres (mínim 25) 
i del professorat de secundària (mínim 20)

Real Decreto Ley 14/2012, de 20 d’abril



Bloc A (mesures de m ínims obligatoris)

Mesures del Ministeri d ’Educació

� Jornada lectiva del professorat :

La part lectiva de la jornada laboral del personal docent destinat en 
centres públics i concertats serà, com a mínim, de 25 hores en 
educació infantil i primària i de 20 hores en la resta 
d’ensenyaments .

� Substitució de professors :
En els centres públics i concertats, el nomenament de substituts es 
produirà únicament quan hagin transcorregut deu dies lectius des 
de la situació que dóna origen al nomenament.



Bloc B (mesures opcionals)

Mesures del Ministeri d ’Educació

� Ràtios d’alumnes per aula :

Les administracions educatives podran ampliar fins a un 20% el 
nombre màxim d’alumnes fixat per la normativa per als diferents 
nivells educatius.

� Implantació d’ensenyaments de formació professional : 

La implantació dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior, 
prevista per al curs escolar 2012-2013 es podrà ajornar al curs 
2014-2015.

� Obligació d’oferir dues modalitats de batxillerat : 

Es deroga l’obligació dels centres d’oferir, com a mínim, dues 
modalitats de batxillerat.



Proposta de criteris per fixar o no un percentatge
d’ampliació de ràtio

� Criteris que intervenen en l’ampliació de ràtio:

� Referència del nombre base d’alumnes per aula
25 en l’educació infantil i primària, 30 en l’ESO, 35 en el batxillerat, 
30 en els cicles de formació professional

� Característiques de l’alumnat (principi d’inclusió e scolar)
� Espais de les aules (superfície disponible)
� Característiques socioeconòmiques del centre (princi pi 

d’equitat)



Proposta de criteris per les substitucions

� Nou model de substitucions internes 
� Característiques de l’etapa i cicle educatius

–Infantil i primer cicle d’educació primària

–Segon i tercer cicle d’educació primària
–ZER, centres específics d’educació especial i CAEPS

–ESO

–Batxillerat i Formació Professional
� Simultaneïtat
� Assignació de tasques docents de suport al centre qu e 

permetin les substitucions de curta durada
� Previsió de tasques docents de suport curricular per  

àmbits a cada departament de coordinació didàctica




