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ESTADIS
No oblidis sol·licitar-los!
El primer estadi s’assoleix amb 9 anys de servei actiu. Per a la resta es requereixen 6 anys.

NO són automàtics. S’ha de sol·licitar al·legant reunir una sèrie de requisits
Les sol·licituds es presenta per mitjà d’un full model a partir dels tres mesos anteriors a la data
prevista per assolir l’estadi.
S'assolirà el mateix dia en què s'hagi completat el nombre mínim exigible de
crèdits i els efectes econòmics seran reconeguts el mes següent al que es va assolir l’estadi.
NO es paguen amb efectes retroactius.



NOVETAT!! Els funcionaris en pràctiques, interins i professorat
de religió i els funcionaris de carrera podran assolir com a
màxim 5 estadis.
Veure informació DOGC

Per assolir un estadi es necessiten 10 crèdits:
• Sis/nou crèdits corresponen a serveis prestats.
(Si no consten al registre de personal del Departament cal justificar-los, aportant
còpia compulsada del nomenament o contracte o certificació de la direcció del centre
amb el vistiplau de la Inspecció).
• Quatre/un crèdits restants corresponen a mèrits
(Si no consten al registre de personal, cal adjuntar la documentació que els justifiqui,
han d’estar repartits
equilibradament durant el període temporal)

Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT de Catalunya. Rbla. Raval 29-35, 3r. 08001. BCN. tel:93 295 61 00 fax:93 295 61 06
A/E: fete@catalunya.ugt.org Web: www.ugteducacio.cat

Mèrits pel reconeixement dels crèdits (4/1) restants, diferents als serveis prestats
a) Implicació en el millorament dels resultats del centre:
Resultat de l’autoavaluació del centre, més l’avaluació externa

1 crèdit. Max 6

Resultat de l’avaluació voluntària de l’exercici docent

mig crèdit per avaluació positiva entre 3 i
3,99 punts/ 1 crèdit entre 4 i 5 punts

b) Funcions de responsabilitats o representativitat:
Òrgans unipersonals de govern

1 crèdit per curs

Òrgans unipersonals de coordinació

mig crèdit per curs complet

Representativitat del professorat (al consell escolar i com a alliberat sindical)

mig crèdit per curs complet

Tutoria d’un grup alumnes, qualsevol nivell

mig crèdit

Tutoria de pràctiques de l’alumnat en període de formació inicial o curs d’especialitz.

mig crèdit

Tutoria de professorat en fase de formació (interins novells i funcionaris en
pràctiques)

mig crèdit per període de pràctiques

Inspecció: Avaluació exercici funció inspectora

1 crèdit per curs

Exercici càrrecs comandament inspecció o Departament

1 crèdit per curs complet

Exercici càrrecs de coordinació (Departament, consorci, ICE, inspecció)

mig crèdit

c) Formació permanent i acadèmica durant el període de l’estadi que s’ha completat:
c1- Com alumne:
Formació permanent del Departament o equivalent. ( mínim 15h)

mig crèdit per cada 15 h

Formació en el centre (taller, curs i assessorament) ( mínim 15h)

mig crèdit per cada 15 h

Seminaris, grups treball I assessorament promoguts pel Departament (mínim40 h)

mig crèdit per 15 h

Títol oficial màster, suficiència investigadora o Títol equivalent

3 crèdits

Títol doctor

5 crèdits

Titulacions universitàries 1r i 2n cicle

3 crèdits

Màsters i postgrau

3 crèdits per màster. Mínim 120h

Català, nivell C2 del Marc Europeu

2 crèdits

Ll. Estrangeres: nivell B2 o superior del Marc Europeu

2 crèdits

Certificats EOI de cicle elemental i superior

1 crèdit

Elaboració de material pedagògic digital

mig crèdit per exemplar (1 curs escolar)

Recerca educativa i activitats d’innovació educativa (coordinada des de les
universitats, el Departament, o projectes europeus)

mig crèdit per curs

c2- Com a formador:
ponent, director, coordin., tutor convocats per Admin. Educat. i universitats

Mig crèdit per cada 10 h

d) Participació en activitats complementàries:
colònies viatges i plans d’entorn

mig crèdit per curs

Creació materials educatius digitals

mig crèdit per cada paquet equivalent a
una unitat didàctica

*Desapareix la obligatorietat de crèdit mínim de formació.

