DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES I PERSONAL DOCENT
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT
SERVEI DE GESTIÓ I DETERMINACIÓ DE PLANTILLES
DE PERSONAL DOCENT

Av. de Campanar, 32 46015
VALÈNCIA

INSTRUCCIONS PER A LA DETERMINACIÓ DE LLOCS DOCENTS EN INSTITUTS, SECCIONS DE
SECUNDÀRIA I CENTRES INTEGRATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. CURS 2019/2020
El procediment per a la determinació de necessitats de llocs de professorat d’Ensenyament
Secundari i professors tècnics de Formació Professional en centres públics dependents de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per al curs 2019/2020, es basa en la legislació següent:
1r) La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE de 10
de desembre).
2n) L’Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual
s’estableixen els criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de
treball del professorat dels centres docents públics que imparteixen ESO, Batxillerat i Formació
Professional dependents de la conselleria competent en matèria d’educació.
3r) El Decret 87/2015, de 5 de juny (DOCV de 10 de juny) pel qual s’estableixen el currículum i es
desplega l’ordenació general de l’ESO i el Batxillerat.
4t) El Decret 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 87/2015,
de 5 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de
l’Educació Secundari Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
5é) El Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual
estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’educació secundària obligatòria i del
batxillerat a la Comunitat Valenciana.
6é) El Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim d’alumnat i la
jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei Orgànica
2/2006.
7é) El Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució
del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris.
8é) L'Ordre de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual
s'aproven les instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels centres docents que
imparteixen ensenyaments del segon cicle d'Educació Infantil, Pre-escolar, Primària, General
Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, mantinguts
amb fons públics i que depenen de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat
Valenciana. (En vigor parcialment)
9é) La Resolució del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual es regula
l’elaboració del Pla d’actuació per a la millora (PAM) i s’estableix el procediment de dotació de
professorat addicional per a la seua aplicació als centres educatius sostinguts amb fons públics.
Per tot això, caldrà ajustar-se a allò que s’ha estipulat a continuació, i adaptar-ho i emplenar-ho
d’acord amb la legislació anteriorment citada:
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A) NORMES COMUNES
1. PLANTILLES DE PROFESSORAT. RESTES HORÀRIES
La plantilla de llocs de treball dels centres que imparteixen Educació Secundària, Batxillerat i Formació
Professional ha de correspondre a:
a)
L’assignació d’hores lectives corresponents als grups autoritzats en la planificació educativa,
corresponents als cursos de l'ESO, Batxillerat i Formació Professional, incloent, així mateix, els cicles de
Formació Professional Bàsica en el còmput d’hores.
b)
Les hores autoritzades per als programes específics i mesures per a l’atenció a la diversitat: Pla
d'Actuació per a la Millora (PAM), segons allò que s'ha estipulat en la Resolució que el regula, Programes
Formatius de Qualificació Bàsica (PFQB) i les hores de reforç i desdoblament determinades en l'Orde 69/2015.
c)
Les hores lectives dedicades a les funcions de direcció, coordinació i tutoria que corresponga assignar,
d’acord amb el que estableix l’Ordre 69/2015.
d)
En el cas dels centres integrats públics de Formació Professional, el crèdit horari que corresponga
acumular d’acord amb l’article 15 de l’Ordre 69/2015.
e)

Les hores derivades dels mòduls de cicles formatius susceptibles de desdoblament.

La determinació de les hores esmentades en els apartats a) i b) anteriors es realitzarà en consonància amb les
indicacions establides en els articles 17, 18, 35 i 36 del Decret 87/2015, modificats pel Decret 51/2018,
especialment en allò que s’ha referit a la disponibilitat de professorat amb destinació definitiva en el centre.
Per a determinar la plantilla del professorat del centre es procedirà de la manera següent:
1) Als efectes de l’elaboració dels llocs, en cada centre es comptarà amb la plantilla de funcionaris de carrera
definitius que es té assignada per al curs 2019/2020, com a conseqüència de la resolució definitiva del concurs
de trasllats.
La part lectiva de la jornada setmanal del personal docent que imparteix ensenyaments en IES, Seccions de
secundària i Centres Integrats d'FP serà de 19 hores per al curs 2019-2020 sense perjudici de les situacions de
reducció de jornada previstes en la normativa vigent. No obstant això, la Direcció General de Centres i Personal
Docent, podrà establir excepcionalment increments de la part lectiva setmanal d'aquest personal docent sobre el
mínim de 19 hores fins a 21 hores. En aquest cas, el règim de compensació amb hores complementàries serà,
com a màxim, de dues hores complementàries per cada període lectiu, i únicament podrà computar-se a partir
del mínim indicat anteriorment.
S’assignarà a cada departament la dedicació lectiva corresponent a les hores a què es refereixen els apartats a),
b), c) i d), citats anteriorment, d’acord amb les prescripcions establides en el Reial Decret 1834/2008, de 8 de
novembre, modificat pel Reial Decret 665/2015, de 17 de juliol, quant a l’atribució docent de les especialitats
dels cossos docents; en el RD 860/2010, de 2 de juliol; en els reials decrets pels quals s’estableixen els diversos
títols dels cicles formatius de Formació Professional i en els reials decrets pels quals s’estableixen els títols Bàsics
de FP, a fi d’evitar, sempre que siga possible, el desplaçament del professorat definitiu.
L’assignació a un departament dels mòduls associats als blocs comuns de formació Professional Bàsica, dels
àmbits dels Programes del Pla d'Actuació per a la Millora (PMAR, PR4 i PAC), dels mòduls formatius dels
Programes Formatius de Qualificació Bàsica i dels àmbits d’Educació Secundària Obligatòria, es realitzarà com si
es tractara d’una sola matèria assignada, d’acord amb el que preveu el Pla d’atenció a la diversitat del centre i
preferentment als departaments que tinguen professorat amb risc de desplaçament
S’oferirà al professorat definitiu la totalitat d’hores atribuïbles als seus departaments existents en el centre,
incloent-hi les hores autoritzades per als programes (PMAR, PR4 i PAC), reforços i desdoblaments a fi d’evitar el
seu desplaçament. Si és necessari, podran atribuir-se també, per a completar l’horari d’aquest professorat, altres
hores assignades dins del Pla d’Actuació per a la Millora, de coordinació i direcció. Es podrà completar també
amb les hores assumides d’altres departaments, segons el que preveu l’apartat 2.2.
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No es proposarà el desplaçament de professorat amb destinació definitiva en el centre mentres hi haja hores
que puguen ser assumides pel seu departament i que, incloses en un altre departament, supose l’habilitació d’un
nou lloc.
2) Amb caràcter general, s’evitaran les restes horàries. No obstant això, si n’hi ha, es procedirà de la manera
següent:
2.1. Quan en el centre el professorat amb destinació definitiva haja completat els seus horaris i queden restes
superiors a 16 hores, es generarà una plaça vacant, que es completarà fins a 19 en la columna d’ajustos.
La distribució de les hores entre els diferents departaments es farà procurant que el número global d'ajustos
siga zero.
2.2. Les restes entre 6 i 16 hores, quan siga possible, seran assumides pels diversos departaments, per a
completar preferentment l’horari al professorat definitiu amb carència d’hores.
Si no és possible, els temps parcials seran autoritzats pel nombre d’hores reals de docència efectiva que
corresponga.
En el programa informàtic es reflectirà l’especialitat que assumeix i la que cedeix hores. El total d’hores lectives
assumides per un departament no podrà ser superior a 19, si procedeixen d’una mateixa especialitat. En el cas
de superar el nombre de 19 hores es crearà un lloc de l’especialitat o àmbit corresponent i la Inspecció
proposarà la supressió del lloc que corresponga.
2.3. Les restes inferiors a 6 hores seran assumides pel departament corresponent, llevat que un altre puga
assumir-les per a completar preferentment l’horari del professorat definitiu amb carència d’hores, per la qual
cosa no seran tingudes en compte per a la confecció de llocs.
Una vegada determinada la càrrega horària necessària per a atendre les necessitats educatives del centre per al
curs 2019/2020, la Inspecció d'educació efectuarà la proposta de plantilla a partir del professorat definitiu del
centre i una vegada analitzades les propostes i observacions expressades per la direcció del centre. Aquesta
càrrega horària es gravarà en l’aplicació informàtica especificada en l’apartat F) d’aquestes instruccions.

B) PROFESSORAT AMB CARÈNCIA O INSUFICIÈNCIA D’HORARI. CASOS EXCEPCIONALS
1. Una vegada comunicada a la direcció dels centres la plantilla assignada i en el cas que algun professor o
professora, excepcionalment, puga resultar afectat per falta d’horari, els centres reuniran el personal dels
departaments o especialitats que corresponga, a fi de determinar qui resulta afectat. En aquestes reunions
estarà present, almenys, un integrant de l’equip directiu del centre i s’estendrà acta, ajustada al model
corresponent de l'annex II d’aquestes instruccions.
Les direccions dels centres docents afectats traslladaran, abans que finalitze el mes de juny, les actes (annexos)
a la direcció territorial d’educació corresponent.
2. En el cas que aplicant els criteris d’assignació horària als diversos departaments, segons allò que s’ha
determinat en l’apartat A) d’aquestes instruccions, hi haja professorat amb carència d’horari de la seua
especialitat (menys de 6 h) i no siga possible completar-lo d’acord amb el que preveu aqueix apartat, podrà:
a)
Optar per passar a la situació de desplaçat en el lloc que ocupa amb caràcter definitiu, i aleshores poder
optar per la recol·locació provisional en un lloc en el seu mateix centre d’una altra especialit at de la qual siga
titular, adquirida a través del procediment d'adquisició de noves especialitats previst en els Reals Decret
850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer i 276/2007, de 23 de febrer; o bé optar per adquirir la
condició de suprimit, i en aquest cas podrà adquirir, amb caràcter definitiu, un lloc en el seu centre d’una altra
especialitat de la qual siga titular, i omplir el corresponent model d’annex II. Els qui no opten per la recol·locació
provisional o definitiva en el seu centre hauran de participar en el procediment d’adjudicació de destinació
provisional anual en la localitat, província o comunitat, que es realitzarà telemàticament.
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b)
Optar per perdre, amb caràcter provisional, la seua destinació definitiva i adquirir la condició de
desplaçat a un altre centre de la localitat, província o comunitat, o bé adquirir la condició de suprimit en el seu
centre amb caràcter voluntari, omplir el model d’annex II corresponent, i participar en el procediment
d’adjudicació corresponent de destinació provisional i anual per a llocs de les seues especialitats, àmbits per als
quals estiga habilitat i habilitacions transitòries reconegudes.
3. En cas de no optar voluntàriament per cap de les opcions previstes en l’apartat anterior, el funcionari o la
funcionària serà desplaçat amb caràcter forçós a un altre centre de la localitat o província per a impartir
matèries de les especialitats de què siga titular o àmbits en què estiga habilitat, en aquest cas, amb caràcter
voluntari.
4. En els supòsits en què haja de determinar-se entre el professorat funcionari de carrera que ocupe amb
caràcter definitiu llocs de treball de la mateixa especialitat, qui o els qui són les persones afectades per carència
d’horari, en el cas que ningú no opte voluntàriament per accedir a l’esmentada situació, s’aplicaran
successivament els criteris següents:
a)
Menor temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos a què pertanga cada
funcionari/ària.
b)

Menor antiguitat ininterrompuda com a definitiu en la plaça.

c)

Any més recent d’ingrés en el cos.

d)

No pertinença, si és el cas, al cos de catedràtics d’Ensenyament Secundari.

e)
Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual es va ingressar en el cos o,
quan no resulte possible, nombre més gran de registre personal o de llista.
5. La prioritat per a obtenir la condició de desplaçat, en el cas que hi haguera més d’un voluntari, estarà
determinada per l’aplicació successiva dels criteris següents:
a)
Major temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos al qual pertanga cada
funcionari/ària.
b)

Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la plaça.

c)

Any més antic d’ingrés en el cos.

d)

La pertinença, si és el cas, al cos de catedràtics d’Ensenyament Secundari.

e)
La major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos o, quan no resulte possible,
menor número de registre personal o de llista.
6. Al personal funcionari del cos de catedràtics d’Ensenyament Secundari, als efectes de determinar els serveis
prestats com a funcionari/ària de carrera, se li tindrà en compte el temps de serveis efectius que anteriorment
haguera prestat com a funcionari/ària de carrera en el respectiu cos de professors.
7. El professorat adscrit a una especialitat que per insuficiència d’horari imparteix docència en una altra, passarà
a formar part dels departaments que corresponguen.
Distribució de l’horari
Una vegada determinat el professorat desplaçat o suprimit i el que assumeix hores d’una altra especialitat, per a
la distribució de l’horari, entre el professorat definitiu, si no hi ha acord, l’elecció es realitzarà primer entre els
que siguen titulars de l’especialitat, d’acord amb l’ordre següent:
1r Catedràtics d'Ensenyament Secundari
2n Professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i professors especials
d’ITEM.
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Dins de cada apartat, la prioritat estarà definida per l’antiguitat com a funcionaris de carrera en l’especialitat de
pertinença, determinada per l’any d’obtenció de l’especialitat o pel número menor de registre personal o de llista
més avall o pel lloc que ocupen en l’ordre de nomenament com a funcionaris/àries de carrera.
Una vegada que han acabat els anteriors, es realitzarà l’elecció de la resta de professorat, en funció del cos a
què pertanguen i sense diferències quant a l’especialitat, i s’aplicarà el criteri d’ordre anterior.
Quan concórreguen diversos docents amb habilitacions transitòries per a impartir les mateixes matèries, àrees o
mòduls s’ordenaran entre ells amb els criteris d’antiguitat establits anteriorment.
8. En el cas que abans de l’inici del curs acadèmic canvien les circumstàncies de carència d’horari en una
especialitat, el centre haurà de notificar-ho a la direcció territorial i aquesta, al seu torn, a la Subdirecció General
de Personal Docent pel mateix procediment, amb l’objecte d’oferir-lo al professorat desplaçat o suprimit que
haguera manifestat la seua voluntat de retornar al centre, d’acord amb el model d’annex II corresponent.
9. En el cas que finalment el professorat desplaçat o suprimit torne al seu centre d’origen, per impossibilitat
d’assignar-li una altra destinació, la Subdirecció General de Personal Docent emetrà una resolució per la qual se
li anul·la la seua condició de desplaçat o suprimit.
10. En el cas que un professor o una professora corresponent al cos de professors d’ITEM a extingir de
l’especialitat d’Educació Física tinga un nombre menor d’hores de la seua matèria, li seran assignades per part
de la direcció les hores necessàries d’altres tasques per a completar el seu horari.

C) LLOCS DE MESTRES EN IES
1. ACLARIMENTS ALS LLOCS DEL COS DE MESTRES AMB DESTINACIÓ EN INSTITUTS D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
En la determinació de llocs per part de la Inspecció s’hauran de comptabilitzar les hores totals del centre per
especialitat, tot això d’acord amb les equivalències establides i es dividiran per 19. El resultat proporcionarà el
nombre total de necessitats, i s’assignaran les primeres 19 hores a l’horari del mestre, si estiguera ocupat a 1 de
setembre per professorat amb destinació definitiva, i la resta d’hores a professorat del cos d’Ensenyament
Secundari. En cas d’haver més de 19 hores, la prioritat dels docents per a l’elecció d’horari s’ajustarà a l’orde de
29 de juny de 1992. A més, i per a no incórrer en cap incidència en la tramesa dels llocs, haurà de comprovar-se
en el centre que coincideix la informació sobre el nombre de llocs de mestres en IES, els llocs de la plantilla de
l’especialitat, i els que apareixen ocupats amb professorat amb destinació definitiva.
Els mestres amb destinació definitiva en IES, apareixen gravats en REGPER entre les especialitats de
Secundària, amb la indicació que el seu lloc de catàleg pot pertànyer indistintament al cos de mestres o de
secundària. Aquests continuaran impartint les seues classes en els cursos de 1r i 2n de l’ESO.
El mestre de l’especialitat de Ciències Naturals podrà impartir les matèries de Biologia i Geologia de 1r de l’ESO i
Física i Química de 2n de l’ESO, en aplicació del que estableix l’article tercer del Reial Decret 665/2015, de 17 de
juliol.
2. MESTRES AMB INSUFICIÈNCIA O CARÈNCIA D’HORARI EN INSTITUTS DE SECUNDÀRIA
2.1. PRIORITAT PER A DETERMINAR ELS DOCENTS AMB CARÈNCIA D’HORARI
Els docents del cos de mestres amb menys de 6 hores lectives de la seua especialitat hauran d’adquirir la
condició de suprimits.
En el cas que hi concórreguen docents del cos de mestres i del cos de professors d’Ensenyament Secundari que
estigueren en la mateixa situació d’insuficiència d’horari, per a determinar quins mestres han de ser suprimits o
quins professors o professores de Secundària han de quedar amb insuficiència horària, en el cas que ningú no
opte voluntàriament per passar a les esmentades situacions, tindran preferència per a no ser suprimits en el
centre els/les docents del cos de mestres.
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Si hi ha diversos funcionaris del cos de mestres de la mateixa o diferent especialitat i cal determinar quin
funcionari/ària ha de quedar amb insuficiència horària i per tant, suprimit, la prioritat estarà determinada per la
voluntarietat. En cas de desacord, la prioritat per a determinar quin docent queda amb insuficiència horària
estarà determinada pels criteris següents:
a) Menor antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en el centre.
b) Menor temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos.
c) Any menys antic d’ingrés en el cos i dins d’aquest, la menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu a
través del qual es va ingressar en el cos o, quan no resulte possible, menor número de registre personal o de
llista.
Els docents del cos de mestres l’horari lectiu dels quals es trobe en l’interval d’entre 6 i 12 hores lectives amb
matèries d’altres especialitats per a les quals estigueren habilitats, hores de reforç, tutories, desdoblaments, no
seran objecte de supressió del seu centre, sense perjuí de tot això haurà de completar el seu horari amb altres
activitats fins a 19 hores.
2.2 PRIORITAT PER A L’ELECCIÓ D’HORARIS
Una vegada determinada la llista de personal funcionari amb destinació definitiva que han de quedar en el
centre, per a l’elecció d’horaris, el funcionariat del cos de mestres amb destinació definitiva en 1r i 2n d’Educació
Secundari Obligatòria, que no tinga horari complet de la seua especialitat, podrà completar el seu horari en el
centre de destinació impartint altres matèries del dit cicle, sempre que dispose de l’habilitació corresponent i hi
haja un excés horari de la matèria, sense perjuí de la preferència a aquests efectes dels titulars de les
especialitats respectives, tant si pertanyen al cos de mestres com al de professors d’Ensenyament Secundari.
En el cas que diversos funcionaris del cos de mestres de diferents especialitats no tinguen horari complet de la
seua corresponent especialitat, per a determinar la prioritat en l’elecció d’horari, s’aplicaran successivament els
criteris següents:
a) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en el centre.
b) Major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera del cos.
c) Any més antic d’ingrés en el cos i dins d’aquest, la major puntuació obtinguda en el procediment selectiu a
través del qual es va ingressar en el cos o, quan no resulte possible, menor número de registre personal o de
llista.
En el cas que hi concórreguen docents del cos de mestres i del cos de professors d’Ensenyament Secundari que
estiguen en la mateixa situació d’insuficiència d’horari, la prioritat en l’elecció d’horaris estarà determinada pels
criteris següents:
a) Major temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos al qual pertanga cada funcionari/ària.
b) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la plaça.
c) Any més antic d’ingrés en el cos.
d) La pertinença, si és el cas, al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari.
e) La major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos o, quan no resulte possible,
menor número de registre personal o de llista.
En el cas de no poder completar horari en el seu centre, d’acord amb els criteris exposats, els funcionaris/àries
del cos de mestres quedaran amb la condició de suprimits.
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D) GRUPS I PROGRAMES AUTORITZATS
El càlcul de necessitats de plantilla en Instituts, Centres Integrats de Formació Professional i Seccions d’Educació
Secundària, es farà per part dels centres i la Inspecció d’educació, sobre la base de la informació disponible i
abocada per les diferents direccions generals i d’acord amb els criteris establits en els apartats anteriors.
1. PROGRAMES ESPECÍFICS
En la mesura que siga possible, els llocs que assumisquen hores corresponents al Pla d’Actuació per a la Millora,
PAM, seran definits en l’aplicació informàtica com: les hores corresponents al Programa de Millora de
l’Aprenentatge i Rendiment, PMAR; les corresponents al Programa de Reforç de 4t d’ESO, PR4; les
corresponents al Programa Aula Compartida, PAC i les corresponents a altres programes, ALTRES. Tindran
també la seua columna corresponent definides com a PMAR, PR4, PAC i ALTRES respectivament, i seran
distribuïdes entre el professorat de la plantilla del centre.
Els llocs de mestre de Pedagogia Terapèutica assignats a programes o per a atendre necessitats educatives
especials, seran gravats en l’aplicació REGPER, per tal que aparega al llençol per a la realització de les
confessions, a la columna de mestres de PT.
Per a la resta de mestres de Pedagogia Terapèutica per no tractar-se de mestres en programes específics el seu
desenvolupament està aclarit en el punt 5.c).

E) ALTRES SITUACIONS A TENIR EN COMPTE
1.- PROFESSORAT ITEM A EXTINGIR D’EDUCACIÓ FÍSICA
La llista de llocs ocupats per funcionaris/àries definitius d’aquest cos figurarà en el fitxer de llocs.
En el cas d’aquells llocs que es troben ocupats, les seues hores seran incloses en la mencionada especialitat
d’Educació Física, i es comptabilitzaran per a aquesta especialitat tant les hores dels llocs de l’especialitat 217
com de la 391.
2.- PSICÒLEGS DE SPES EN IES I NOUS LLOCS D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA
Els llocs de Psicòlegs de SPES adscrits en els IES, especialitat 298, que hagen quedat vacants de cara a l’inici de
curs seran transformats per part del Servei de Plantilles en llocs de l’especialitat 218 a proposta de la Inspecció
d'educació, i es comunicarà al Servei, encara inclús en el cas que al centre se li haja concedit el 2n orientador.
Per al càlcul de les hores de l’especialitat hauran de tenir-se en compte les hores d’ambdues especialitats 218 i
298.
3.- CÀRRECS DIRECTIUS EN COMISSIÓ DE SERVEIS
Tindran sempre caràcter excepcional i hauran d'estar autoritzats prèviament per la Subdirecció General de
Personal Docent a proposta de la Direcció Territorial corresponent.
4.- PROFESSORAT ESPECIALISTA
La contractació de professorat especialista per a impartir àrees o matèries dels ensenyaments de Formació
Professional, ensenyaments de Règim Especial i Formació Professional Bàsica, ha d’estar d’acord amb el que
estableixen la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE, articles 95.2, 96.3, 96.4, 95.2 i 98.2) i el
Decret 296/1997, de 2 de desembre, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes.
Les necessitats de contractació es fonamentaran en l’autorització de grups, llocs escolars i programes que
realitzen les direccions generals competents en matèria d’ordenació dels ensenyaments corresponents, i amb la
prèvia confirmació per la Inspecció d'educació de la necessitat en la plantilla del centre, en comprovar que el
corresponent mòdul professional no està atribuït a cap especialitat dels cossos docents de FP.
Així, en el cas que un centre tinga ensenyaments atribuïts a professorat especialista, aqueixa necessitat haurà
de contemplar-se en la proposta de plantilla de professorat, així com, si és el cas, les hores de desdoblament
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que hauran d’assumir. En cada centre que tinga professors especialistes es descarregarà en el model de
confessió una línia amb cada un d'aquests professors amb el codi i nom de l’especialitat on s’haurà de gravar la
càrrega horària lectiva de cada un d’ells.
Una vegada confirmada amb la Inspecció d'educació la proposta de plantilla, la direcció del centre traslladarà a
la direcció territorial, al seu torn, la proposta de professorat especialista per al curs 2019-2020, pel procediment
establit. Aqueixa proposta inclourà la llista de persones que desenvoluparan aqueixa funció, els mòduls
assignats, les hores i el període que correspon per a la seua contractació, així com el certificat que compleixen
els requisits de la normativa vigent.
El Servei de Gestió i Determinació de Plantilles de Personal Docent tramitarà la proposta de professorat
especialista sempre que corresponga a ensenyaments i grups autoritzats per la Direcció General de Centres i
Personal Docent, estiga previst per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim
Especial, de la Direcció General de Política Educativa, i es contemple en la plantilla proposada per la Inspecció
d'educació.
5.- MESTRES DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA EN INSTITUTS, SECCIONS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Als instituts i seccions de Secundària els correspon 1 mestre de Pedagogia Terapèutica, amb horari co mplet (19
hores)
En el cas de ser necessaris nous llocs de mestres de Pedagogia Terapèutica, el procediment serà el següent:
a)
Els llocs a incrementar per necessitats educatives especials (aules CIL i unitats específiques), seran
gravats pel Servei de Plantilles directament en REGPER a proposta del Servei de Planificació Educativa.
b)
Els llocs que resulten per la reducció d’hores corresponents a un càrrec directiu que siga d’aquesta
especialitat, seran reflectits en la confessió del centre, i amb posterioritat, s’efectuarà l’abocament informàtic
directament a aquest servei, sense necessitat que es realitze cap proposta al Servei de Planificació Educativa.
c)
Els llocs que es produïsquen per increment d’hores dins del Pla d’Actuació per a la Millora estaran
reflectits en la confessió del centre, junt amb les hores restants de l’especialitat i, per tant, també figuraran en el
sistema informàtic, sense necessitat que es realitze cap proposta del Servei de Planificació Educativa.
6.- OPTATIVA DE RELIGIÓ
La plantilla d'educació secundària de religió es determinarà amb el mateix procediment que s'utilitza per a la
resta de matèries dels centres d'educació secundària, tenint en compte que en els cursos de 1r i 2n de
Batxillerat la religió catòlica és una matèria optativa dins del bloc d'específiques d'opció i que haurà d'oferir-se
obligatòriament amb el mateix criteri que la resta de matèries optatives.
7.- PLACES ITINERANTS
En cas de generar-se llocs de treball a temps parcial, els centres ens indicaran les seues preferències en la
casella d'OBSERVACIONS de la pantalla “Fitxa especialitat” que apareixerà en l'aplicació informàtica, quant a la
itinerància a crear en cas de ser necessària la creació d’una plaça compartida. S’intentarà mantenir aquestes
preferències en la mesura de les possibilitats existents.
8.- ALTRES ACLARIMENTS
Grups de Francés 1r idioma:
Es podrà obrir grup de francés primer idioma depenent del nombre d'alumnes i sempre que això no supose cap
augment de plantilla.
Hores de repàs Batxillerat:
Podrà determinar-se 1 hora de repàs per cada matèria on hi hagen més de 5 alumnes matriculats en 2n de
Batxillerat que la tinguen pendent de 1r de Batxillerat.
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Hores Delegats de Junta de Personal i Delegats de Prevenció
D’acord al Pacte d'acció sindical, els membres de junta de personal que hagen cedit la totalitat del seu crèdit
horari a la borsa d'hores i no gaudisquen de permís sindical disposaran de cinc hores lectives setmanals per a la
realització de tasques sindicals, que seran contemplades a l'hora de confeccionar el seu horari lectiu.
Aquells centres on hi haja alguna persona que siga Delegada de Junta de Personal, podrà afegir les 5 hores de
reducció que li corresponen a la columna de Repàs de Batxillerat, indicant, això si, aquesta circumstància en les
observacions.
D’acord al Pacte d'acció sindical, als efectes de facilitar les actuacions de les delegades i delegats de prevenció
de riscos laborals, s'acorda un crèdit horari, per a cada un d'ells, de quatre hores setmanals, dues de les quals
seran lectives.
Aquells centres on hi haja alguna persona que siga Delegada de Prevenció, podrà afegir les 2 hores de reducció
que li corresponen a la columna de Repàs de Batxillerat, indicant, això si, aquesta circumstància en les
observacions.
Ajustos
Cal tendir, sempre que siga possible a 0 hores d'ajustos. Aquesta columna no serà modificable.
Hores Cicles Formatius que apareixen carregades a l'aplicació per a les confessions
Duals: Hores determinades per la DG de Formació Professional en base als grups autoritzats i a allò que
estableix l'article 12 de l'orde 69/2015. Una vegada finalitzada la matrícula es faran els ajustos pertinents.
Desdoblaments: Hores de desdoblament calculades atenent a les dades de matrícula de maig de 2019. Una
vegada finalitzada la matrícula es faran els ajustos pertinents.

F) RECURSOS INFORMÀTICS
El càlcul de les necessitats de personal per al curs 2019-2020 es realitzarà de forma centralitzada en la
Conselleria, a través de la pàgina web que utilitzen els centres per a la gestió de 'baixes mèdiques', 'incidències
previ', 'inventari', etc. L’enllaç per a entrar en el menú és https://appweb.edu.gva.es/SID/
La forma d’accés serà la mateixa que és utilitzada pels directors/res utilitzant l’usuari que tenen assignat en
l’aplicació d’ITACA i seran ells o elles els que tindran accés a aquesta aplicació.
En el cas que el director/a no estiga nomenat, serà designat un professor/a per l’inspector/a corresponent.
No serà necessària cap instal·lació en cap PC. L’accés es podrà realitzar des de qualsevol navegador (Mozilla,
Internet Explorer, Google Chrome), qualsevol sistema operatiu i des de qualsevol ordinador amb connexió a
internet.
Les dades corresponents al nombre d’unitats, especialitats, programes, professors o professores definitius etc.
estarà ja precarregada des dels serveis centrals de la Conselleria i qualsevol modificació serà visible
instantàniament des dels centres i viceversa. Les modificacions efectuades en aquesta aplicació des del centre
s’actualitzen de manera instantània i poden ser comprovades al moment des de Conselleria.
Qualsevol modificació posterior que es realitze en el nombre de grups des de la Conselleria es notificarà de
forma immediata per correu electrònic als centres, als inspectors/res i al Servei de Gestió i Determinació de
Plantilles de Personal Docent.
Els inspectors/res coordinadors/res de plantilles tindran el control per a tancar les confessions i no permetre més
modificacions.
En el REGPER s’han implementat les pantalles necessàries perquè es puga consultar i supervisar tot el procés.
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Com altres anys, cal tenir especial atenció i repassar les especialitats següents a fi que, en creuar les taules de
les especialitats i definitius que hi haja en REGPER amb el programa informàtic, no es produïsquen desajustos i,
per tant, duplicitats en els llocs:
•

202: Grec - 203: Llatí - 275:Cultura Clàssica

•

218: Orientació Educativa - 298: Orientació Educativa de SPE adscrita a IES

•

217: Educació Física - 391: Prof. Especial ITEM a extingir d’Educació Física

•

Especialitats on hi haja docents del cos de Mestres i del cos de professors de Secundària

S’haurà de tenir especial atenció en el fet que els centres no esborren cap especialitat de les que figuren en la
plantilla que envia la Subdirecció Direcció General de Personal Docent i en el cas que en aquest curs no hi haja
l’esmentada especialitat, s’haurà de proposar en la confessió que no hi ha hores perquè el lloc no isca en les
vacants.

EL DIRECTOR GENERAL DE CENTRES I PERSONAL DOCENT

Firmat per Jose Joaquín Carrión Candel el
23/05/2019 15:46:48
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