Instruccions per sol·licitar la reducció horària a partir de
l’Acord de reducció a 23 hores per al professorat d’ESO, FP i Batxillerat a jornada
completa en els centres concertats per al curs 2019-2020
1. El professorat amb jornada completa de vint-i-quatre hores lectives, en un o més
centres, que imparteixi docència exclusivament en els nivells concertats d’ESO, FP i
Batxillerat pot sol·licitar la reducció d’una hora.
2. També la pot sol·licitar el professorat que imparteixi docència exclusivament en els
nivells concertats d’ESO, FP i Batxillerat amb jornada de vint-i-tres hores lectives en un o
més centres, i que mantingui aquesta jornada des del curs 2017-2018, la qual -a aquests
efectes- es considerarà jornada completa.
3. La sol·licitud, amb el model que apareix a l’annex 1 adjunt, s’ha de lliurar al centre. El
professorat que completi la seva jornada en més d’un centre, haurà d’indicar en el full de
sol·licitud el centre en el qual vol que s’apliqui la reducció.
4. No es podrà sol·licitar la reducció en més d’un centre a la vegada, ni es podrà
modificar la petició durat el mateix curs escolar.
5. Només es finançaran les hores que siguin efectivament aplicades a la reducció de la
jornada lectiva setmanal del professorat amb alumnes.
6. Per facilitar aquesta reducció, en el cas de jornades de 23 hores, el centre pot decidir
lliurement a quin tipus d’hora de les que imparteix el professor implicat aplica
l’increment horari.
7. En el cas de jornades de 24 hores, el centre cercarà alguna alternativa per poder dur a
terme la reducció: eliminar una tutoria de grup que es pot assignar a qualsevol altre
professor del grup amb contractes de menys de 24 hores; eliminar un desdoblament de
laboratori que es pugui assignar a un altre professor (amb la titulació que ho permeti);
reduir un grup-classe i sumar una tutoria i un desdoblament de laboratori o una
coordinació lectiva (si la matèria és de 3 hores); combinar matèries de 3 i 4 hores perquè
la suma doni 23.

C. del Ter, 16, 4t
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 77 55
educacioiuniversitat.caib.es

8. No es podran atendre les sol·licituds del professorat que es trobi en una d’aquestes
circumstàncies:
Professorat amb reducció de jornada durant el curs 2019-2020
Professorat que s’aculli a la jubilació parcial durant el curs 2019-2020
Professorat que durà a terme la seva jubilació durant el curs 2019-20
9. Una vegada rebudes les sol·licituds, des del centre s’introduiran al GESTIB les de les
persones que compleixin els requisits esmentats a: Centre -> Propostes de personal ->
Seleccionar Reducció de jornada (C. Concertats) i Proposta de reducció de jornada (C.
Concertats) fins al 10 de juny de 2019. Les dades s’han d’introduir dins el curs 2018-2019
malgrat s’aplicaran el proper curs.
10. Al GestIB s’ha de pitjar el botó Edita i marcar la casella de l’esquerra del professorat
que correspongui i seleccionar a la columna opció la que pertoqui: ESO1, ESO2,
Batxillerat, FPB-SEC, FPB-TEC, GM-SEC, GM-TEC, GS-SEC i GSTEC. Cal marcar el botó Desa
com a mínim en acabar cada sessió. Si l’opció queda en blanc no s’adjudicarà l’hora
addicional a la respectiva caràtula.
11. IMPORTANT: Una vegada entrat tot el professorat que pugui reduir una hora, s’ha
de pitjar el botó Envia perquè quedi vàlidament registrada la sol·licitud. Si només es
Desa però no s’Envia no es podrà aplicar la reducció.
12. En els horaris individuals del professorat del proper curs, que els interessats
signaran, aquesta hora ha de constar com a “Reducció a 23 hores” amb el nivell que
pertoqui (ESO 1r; ESO 2n...) i la direcció o la titularitat determinarà les activitats
complementàries que es desenvoluparan en aquesta hora en el centre
13. El professorat major de 50 anys que el curs passat ja va sol·licitar la reducció, l’ha de
tornar a sol·licitar aquest curs.
14. Si durant el curs un professor que té concedida la reducció horària per
circumstàncies sobrevingudes ha de demanar una reducció de jornada, la jornada que
s'utilitzarà com a referència és la de 24 hores i haurà de fer 12 hores, és a dir, es deixarà
d'aplicar la reducció.
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ANNEX 1
Sol·licitud de reducció horària per al professorat d’ESO, FP i Batxillerat amb contracte a
jornada completa, en els centres concertats, per al curs 2019-2020.

En/na/ n’ .......................................................................................................................................,
DNI......................................., especialitat ....................................................................................
Centre: ......................................................................................................, codi:...........................

EXPÒS:
Que imparteixo jornada completa (24 hores en els nivells concertats en pagament delegat o en
pagament directe en el cas de les cooperatives), desenvolupada exclusivament en ensenyaments
d’educació secundària obligatòria, batxillerat o cicles formatius *.
Que sol·licito per al curs 2019-2020 acollir-me a la substitució d’un període lectiu per altres
activitats complementàries en el centre sense pèrdua de retribucions.
Que per completar les vint-i-quatre hores de contracte en més d’un centre opto per gaudir la
reducció sol·licitada en el centre ..................................................................... , codi..................

..............., ........... d..................................................... de 2019

(rúbrica)

* El professorat que imparteixi docència exclusivament en els nivells d’ESO, FP i Batxillerat amb jornades de vint-itres hores lectives en un o més centres, i que mantingui aquesta jornada des del curs 2017-2018 també es
considerarà a jornada completa.
Nota: Les sol·licituds s’arxivaran a la secretaria del centre com a mínim durant tot el curs escolar. Per rebre la
compensació d’aquesta hora lectiva la direcció del centre introduirà en el GestIB les sol·licituds acceptades que
compleixin els requisits i marcarà a quin nivell educatiu s’ha de sumar l’hora entre els nivells de secundària que
imparteix el professor (ESO1, ESO2, Batxillerat, FPB-SEC, FPB-TEC, GM-SEC, GM-TEC, GS-SEC i GSTEC).
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