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Reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de 
presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 

anys  

Condicions específiques de l’horari 
setmanal per al personal docent que tingui 
entre 55 i 58 anys. 
 
Que tingui més de 15 anys de serveis en 
qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament 
públic no universitari, tindrà una reducció de 
2 hores d’activitats complementàries 
setmanals de presència al centre, segons les 
especificacions següents: 
 
En l’educació infantil i primària, la reducció de 
les 2 hores complementàries afecta les 5 hores 
d’horari fix setmanal d’activitats complementàries, 
que passen a 3 hores. 
 
En l’educació secundària, la reducció de les 2 
hores complementàries afecta les 2 hores 
d’activitats complementàries setmanals de 
presència al centre, no sotmeses a horari fix. 
 
En l’educació d’adults, el personal docent del 
cos de mestres, la reducció de les 2 hores 
complementàries afecta les 3 hores d’activitats 
complementàries de presència al centre o aula, 
no sotmeses a horari fix, que passen a 1 hora. 
 
En l’educació d’adults, quan es tracti de 
personal docent dels cossos de professors 
d’ensenyament secundari, la reducció de les 2 
hores complementàries afecta les 2 hores 
d’activitats complementàries de presència al 
centre o aula, no sotmeses a horari fix. El 
personal que s’aculli a aquesta reducció no tindrà 
hores assignades per aquest concepte. 
 
En els ensenyaments d’idiomes, la reducció de 
les 2 hores complementàries afecta les 5 hores 
d’activitats complementàries setmanals de 
presència al centre, no sotmeses a horari fix, que 
passen a 3 hores. 

Les activitats que s’hauran de realitzar durant aquestes 
dues hores són les que s’especifiquen a continuació: 
 
Recollida i elaboració de material didàctic relacionat 
amb l’especialitat. 
 
Col·laboració en la preparació de les activitats de 
tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules 
d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses 
dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent. 
 
Col·laboració en activitats de biblioteca del centre. 
 
Activitats relacionades amb els programes de formació 
que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques 
(estudiants de formació inicial) o per a professorat que 
inicia la seva funció docent. 
 
Propostes d’innovació didàctica i col·laboració en 
projectes d’innovació. 
 
Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels 
objectius de centre acordades amb el professorat. 
 
El personal funcionari docent destinat en centres de 
recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i 
en centres de recursos educatius per a deficients 
visuals (CREDV) també podrà disposar de 2 hores 
setmanals dins de la distribució de les activitats 
complementàries per fer activitats d’una altra 
naturalesa, segons determini el seu cap immediat. 
L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions 
de jornada s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 
de setembre de l’any es què es demana la reducció. 
 
Procediment per sol·licitar la reducció de dues 
hores de la jornada lectiva o de les activitats 
complementàries segons correspongui per al personal 
funcionari que tingui entre 59 i 64 anys 
 
Les persones interessades en acollir-se a aquesta 
reducció de l’horari setmanal han de presentar una 
sol·licitud no més tard del 31 de maig anterior a l’inici 
del curs per al qual es sol·licita. 
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