Reunits el Departament d'Educació i el Comitè Intercentres el dia 23 de maig de 2007 a la seu
dels serveis centrals del Departament,

ACORDEN:
Primer

Aprovar el document que s’annexa a aquest Acord, referent a les mesures de gestió en
relació amb el professorat de religió,

Pel Departament d'Educació

Pel Comitè Intercentres

Mesures de Gestió. en relació amb el professorat de religió.
Convé regular tots els aspectes relatius a la gestió del règim laboral i la contractació del
professorat de religió, adequant la tramitació i els criteris de gestió al que ha previst la LOE, en la
disposició addicional 3, i tenint en compte també el seu desenvolupament per Real Decreto, de
immediata publicació al BOE. Tot això, amb la finalitat de modificar el punt 3 de I'annex 5 del
Conveni Únic
En no haver-se publicat encara I'esmentat Real Decreto en el qual es regula la relació laboral deis
professors de religió prevista a la disposició addicional tercera de la LOE, per Resolució del
Director General de Recursos del Sistema Educatiu es dictaran instruccions relatives als següents
aspectes:

1. Contractació indefinida del professorat de religió acollit a les garanties de continuïtat previstes al punt
3 de I'annex 5 del Conveni Únic
El professorat de religió que s’hagi acollit a les garanties de continuïtat, per reunir els requisits
d’antiguitat previstos, i a 31 d’agost de 2007 hagin acreditat els requisits de titulació establerta per a
cada nivell educatiu i el coneixement suficient, oral i escrit, de la llengua catalana, gaudirà d’una
contractació laboral per temps indefinit.
S’haurà de confeccionar un nou contracte amb anterioritat a I'inici del curs 2007/2008, que reculli la
modalitat de contractació indefinida i inclogui una clàusula incorporant el servei prestat amb el contracte
anterior.
Una vegada publicat el Reial Decret, pel qual es regula la relació laboral del professors de religió
prevista en la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, el
professorat de religió no acollit a les garanties de continuïtat podrà optar també a una contractació
laboral per temps indefinit.
2. Assignació de destinacions per al curs 2007-2008.

2.1 El professorat de religió acollit a les garanties de continuïtat, en les condicions
establertes al punt 1 anterior, mantindrà la destinació del curs 2006-2007, llevat que
voluntàriament sol·liciti i obtingui una altra destinació, o que sigui desplaçat per supressió del lloc
de treball.
2.2 El professorat de religió de nova contractació per al curs 2007-2008, d'entre el que hagi estat
proposat perla confessió religiosa, hagi obtingut la declaració d’idoneïtat, compleixi els requisits de
titulació i acrediti els coneixements de català corresponents, serà destinat pel Departament
d'Educació a les vacants encara no cobertes, segons les previsions anteriors, en les fases
anteriors, respectant els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i d’acord amb els següents
criteris objectius de valoració dels seus mèrits i capacitats: el professorat de nova contractació serà
destinat d’acord amb les seves peticions i seguint I'ordre obtingut per l’aplicació d’un barem de
mèrits, que inclourà els següents apartats:
a)L’experiència docent com a professor de religió valorada de manera preferent en centres públics
i en el mateix nivell educatiu de la plaça a la qual s’opta. També es puntuarà per

aquest apartat I' experiència docent, en altres especialitats, tant en centres públics com privats, i
en qualsevol nivell educatiu.
b) Les titulacions acadèmiques, diferents de I'exigida i al·legada per a impartir la docència. Es
valoraran de forma preferent les titulacions que siguin més idònies per a I'ensenyament de la
religió.
c) Els cursos de formació i perfeccionament realitzats que estiguin relacionats amb la didàctica,
I'organització escolar o altres aspectes educatius, i de manera preferent, aquells cursos més afins,
pel seu contingut, a I'ensenyament de la religió.

3. Renovació automàtica, cada any, de la proposta de l'Ordinari Diocesà.
Cada any escolar es considerarà renovada automàticament la proposta inicial de l'Ordinari
Diocesà, sense necessitat que s’hagi de formalitzar per escrit, llevat el cas que, explícitament,
motivada i ajustada a dret, es revoqui la proposta per a impartir classes de religió per part de la
confessió religiosa, que en aquest cas haurà de comunicar-ho per escrit a I'interessat i al
Departament d'Educació especificant que retira la proposta que es va realitzar amb anterioritat al
primer contracte de treball. Així mateix s’informarà als representants del treballadors.

4. Criteris en relació amb les dedicacions docents del professorat de religió.
4.1 El professorat mantindrà el curs 2007-2008 una dedicació mínima igual a la del curs actual,
sempre que ocupi els mateixos centres, i en el cas que la disminució horària no sigui superior a un
terç; de la dedicació del curs anterior. En aquest supòsit, i per tal de mantenir la mateixa dedicació
que el curs anterior, el professorat haurà de sol·licitar una altra destinació.
4.2 Per tal de millorar I'actual situació laboral deis mestres de primària que en el curs 2006-2007
estan destinats en tres o més centres públics per completar la seva dedicació com a professorat
de religió, s’estableix el següent calendari d’implantació de mesures que permetin reduir els trams
de dedicació dels mestres de primària fins coincidir amb la situació de secundaria, així com també
reduir el nombre màxim de centres diferents als quals poden ser destinats els mestres:
Curs 2007-2008:
a) Es reduiran els trams de dedicació setmanal als de 0,25; 0,50; 0,75 i 1,00, i s’ajustaran les
dedicacions als trams immediatament superiors d’acord amb els criteris del punt 4.3.
b) En el cas que sigui possible mantenir la dedicació en un nombre inferior de centres d’acord amb
el criteri anterior de reducció de trams, s’intentarà eliminar les situacions que suposin una
dedicació compartida entre sis, cinc o quatre centres públics, en aquest ordre.
Curs 2008-2009:
a) Es reduiran els trams de dedicació setmanal als de 0,50 i 1,00, i s’ajustaran les dedicacions als
trams immediatament superiors d’acord amb els criteris del punt 4.3.
b) En el cas que sigui possible mantenir la dedicació en un nombre inferior de centres d’acord amb
el criteri anterior de reducció de trams, s’intentarà eliminar les situacions que suposin una
dedicació compartida entre tres o més centres públics.
\¡...;

Curs 2009-2010:
a) A partir d’aquest curs la situació ordinària de les dedicacions del professorat de religió inclourà
només les de mitja dedicació i dedicació sencera.
b) Així mateix, el nombre de centres públics amb horari compartit serà, ordinàriament, de dos.
4.3 Per tal de completar la dedicació docent, tal com es preveu en els punts anteriors els directors
dels centres públics els assignaran altres activitats docents de suport , en funció de la seva
capacitació en funció de la seva titulació, formació i experiència docent sense que incideixi en la
plantilla del centre .
4.4 El professorat de religió amb dedicació completa gaudirà de la mateixa dedicació horària
setmanal lectiva i complementaria que els funcionaris docents del nivell educatiu corresponent.
Quan la jornada de treball sigui parcial, s’ajustarà proporcionalment I'assignació d’horari lectiu i
complementari.
5. Complement específic per part del professorat que tingui sis o dotze anys de serveis prestats.
La disposició addicional 3.2 de la LOE estable ix que el professorat de religió percebran les
retribucions que corresponguin en el respectiu nivell educatiu al professorat interí. El punt 5.4 de
l'Acord de la mesa sectorial de personal docent no universitari en I'ambit de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, subscrit el 17 de novembre de 2005 pels representants de
l'Administració i pels representants de FE CCOO (publicat al DOGC núm. 4608, de 5.4.2006)
recull que els interins docents que tinguin reconeguts sis o dotze anys de serveis prestats en
I'ensenyament públic, percebran en el complement específic el component corresponent del
primer o segon estadis docents, amb el mate ix import que els funcionaris docents de carrera.
El Departament d'Educació presentarà una proposta per tal d’incloure en I'annex nou del Conveni
Únic esmentat en el punt 6, el procediment i el calendari d’aplicació d’aquesta millora retributiva al
professorat de religió que reuneixi els mateixos requisits que s’exigeixen al personal interí docent
per a percebre el complement retributiu corresponent.

6. Modificació de I'annex 5 del Conveni Únic
Una vegada publicat el Real Decreto de desenvolupament de la disposició addicional tercera de la
LOE, el Departament d'Educació proposarà als representants sindicals un nou Annex del Conveni
Únic, que reculli tots els aspectes referents a la contractació i regim laboral del professorat de
religió, incloent-hi el procediment pel qual el professorat de religió assolirà la condició laboral de
fix, d’acord amb la recent c1assificació de I'article 8.2.c) de la L1ei 7/2007, de l'Estatut Basic de
l'Empleat Públic (publicada al BOE de 13.4.2007).

