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A/A PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA DE RELIGIÓ CATÒLICA

La Direcció General de Centres i Personal Docent, a partir de les dades facilitades per la
Inspecció d’Educació, té elaborada la plantilla de Religió de Secundària del pròxim curs, en
aplicació del Decret 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, que modifica el Decret 87/2015, pel
qual s’estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària
Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana i de les Instruccions per a la
determinació de llocs docents a Instituts, Seccions de Secundària i Centres Integrats de
Formació Professional per al curs 2018/2019.
El dia 25 de juny de 2018 es dicta una interlocutòria de la Sala quarta del Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana davant del recurs presentat per l’Associació de
Professional de Professors de Religió en Centres estatals de la Comunitat Valenciana
(APPRECE), adoptant una mesura cautela en què s'indica el següent: “...deberá incluirse la
religión en segundo curso de Batxillerat manteniendo el sistema anterior”
Atés que en tota la normativa anterior des de la dècada dels anys 70 no s'impartia Religió en
l'últim curs anterior a l'accés a la Universitat la Conselleria d'Educació Investigació, Cultura i
Esport sol·licita un aclariment al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
El dia 19 de juliol l'esmentat tribunal ens comunica la interlocutòria aclaridora de la mesura
cautelar indicant el següent: “Aclara que la medida cautelar supone la obligación de ofrecer
Religión en 2º de Bachillerato”.
Es per això, que el professorat de secundària de religió catòlica, a l'inici del curs escolar,
haurà de continuar en els mateixos centres a què ha assistit durant el curs 2017/2018,
havent de romandre en ells fins que signe la corresponent addenda per al curs 2018/2019,
la qual cosa està condicionada a la possible modificació de la plantilla de secundària de
Religió Catòlica que es puga produir per aplicar la mesura cautelar de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia.
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