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A) LEGISLACIÓ
En el document “Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Personal docent.”
de 23/06/2016 (també es pot trobar aquí) es diu:
1.3 D'acord amb el que preveu el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres
educatius, el director o directora del centre pot modificar amb caràcter transitori i
provisional l'assignació de grups i la distribució de les hores lectives d'un professor o
professora, per tal que pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir.
Aquesta modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d'horari
fix.
3 Assignació de matèries i grups al personal docent
Correspon al director o directora del centre l'assignació dels professors als diferents
cicles, cursos i àrees (article 10.1.b del Decret 155/2010, de la direcció dels centres
Personal docent 7/18 educatius públics). Aquesta assignació s'ha de fer segons el que
disposin les normes d'organització i funcionament del centre, tenint en compte les
especialitats dels docents i ajustant-se al que determinen els articles del 92 al 99 i la
disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
3.3 Centres d'ensenyament secundari
Per assignar matèries i grups als docents són criteris prioritaris:
El que estableix el projecte educatiu en relació amb la concreció del currículum, els
projectes d'innovació pedagògica i curricular, les estratègies didàctiques pròpies del
centre i l'acció tutorial, tot equilibrant l'especialització curricular dels professors amb la
globalitat necessària de l'acció educativa.
L'aplicació del projecte lingüístic del centre. La llengua catalana s'ha d'utilitzar normalment
com a llengua vehicular i d'aprenentatge, en el marc del que estableixi el projecte lingüístic
del centre.
Amb caràcter general, el director o directora presenta, als departaments o als òrgans de
coordinació que escaiguin, una proposta d'assignació de professors per a les matèries
corresponents a cada ensenyament, prenent en consideració la concreció del currículum
que s’estableix en el projecte educatiu de centre i el criteri d'especialització dels

professors. Aquests poden presentar modificacions motivades a la proposta d'assignació
feta. Cada centre, a les normes d’organització i funcionament, pot establir els criteris
d’assignació. En tot cas, és el director o directora del centre qui assigna les funcions de
docència requerides per aplicar el projecte educatiu i del projecte de direcció.
Correspon al director o directora del centre vetllar per la gestió eficient de les hores de
professors assignades als diferents ensenyaments.
Criteris d'especialització
L'especialitat docent, adquirida per oposició o per qualsevol dels procediments de
reconeixement previstos reglamentàriament (inclosa l'habilitació especial), atorga la
capacitat i la idoneïtat per impartir la docència en un determinat àmbit curricular.
Tanmateix, tenir garantides aquesta capacitat i aquesta idoneïtat no exclou la possibilitat
de tenir també prou competència per impartir altres matèries quan ho requereixi una millor
organització dels recursos disponibles. En conseqüència, en l'assignació de matèries i
mòduls i crèdits als professors s'han de tenir en compte també els criteris següents:
Obligació d'impartir
Els professors tenen l'obligació d'impartir les matèries d'ESO i batxillerat, i els mòduls i
crèdits de cicles formatius associats a l'especialitat de la qual són titulars o de la qual
tenen reconeguda l'habilitació especial, en la mesura que ocupin un lloc de treball que
tingui assignats els continguts curriculars corresponents i d'acord amb el que estableixen
les disposicions següents:
Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, pel qual s'adscriu el professorat dels cossos de
professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional a les
especialitats pròpies de la formació professional específica (BOE núm. 242, de
10.10.1995)
Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de
l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu (BOE núm. 110, de
8.5.1998)
Decret 200/2000, de 13 de juny, sobre mobilitat del professorat de formació professional
(DOGC núm. 3166, de 22.6.2000)
Decret 214/2001, de 24 de juliol, de modificació del Decret 67/1996, de 20 de febrer, pel
qual es regula, entre altres matèries, el desenvolupament dels requisits d'especialització
(DOGC núm. 3446, de 6.8.2001)
Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen les especialitats dels
cossos de professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i
disseny, s'hi adscriuen els professors dels esmentats cossos i es determinen els mòduls,
assignatures i matèries que hauran d'impartir (BOE núm. 304, de 20.12.2002)

Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de
formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat,
la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les
especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE núm. 287, de
28.11.2008)
Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, pel qual es despleguen determinades disposicions
relatives a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la
formació professional i els ensenyaments de règim especial, a la formació inicial del
professorat i a les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari (BOE núm.
171, de 18.7.2015)
Els decrets que estableixen els currículums dels cicles formatius de formació professional
inicial derivats de la Llei orgànica 2/2006, d'educació (LOE). El decret de cada un dels
cicles formatius estableix les especialitats dels professors amb atribució docent en els
mòduls professionals del cicle.
Els decrets que estableixen els currículums dels cicles d'ensenyaments esportius derivats
de la Llei orgànica 2/2006, d'educació (LOE). El decret de cada un dels cicles estableix les
especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls del cicle.
Els decrets que estableixen els currículums dels cicles formatius d'arts plàstiques i
disseny derivats de la Llei orgànica 2/2006 d'educació (LOE). El decret de cada un dels
cicles formatius estableix les especialitats dels professors amb atribució docent en els
mòduls del cicle.
Cultura i valors ètics
L'ensenyament de la cultura i valors ètics és d'oferta obligatòria i l'avaluació s'ha de fer
amb els mateixos criteris i efectes que la de les altres matèries. La matèria de cultura i
valors ètics s'ha d'assignar a professors que reuneixin els requisits per impartir filosofia o
cultura clàssica.
Història i fonaments de les arts
La matèria d'història i fonaments de les arts s'ha d'assignar preferentment a professors de
l'especialitat de dibuix.
Assignació d'altres matèries, mòduls o crèdits
Per impartir les matèries corresponents a una altra especialitat docent, els professors han
de reunir els requisits de titulació i/o formació concordants amb les especialitats docents
publicades al web del Departament d'Ensenyament, segons el que estableix l' Ordre
ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s'actualitza la taula de titulacions que
capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat, als
efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal
interí docent i s'autoritza la publicació en el web del Departament d'Ensenyament.

Així mateix, sobre la base de les necessitats del servei i de les disponibilitats de la plantilla
de professors, el director o directora del centre pot atribuir, als professors, matèries,
mòduls o crèdits diferents dels assignats a la seva especialitat o al lloc de treball que
ocupen, sempre que comprovi que el professor o professora disposa de la titulació,
formació o experiència docent suficients (per haver impartit durant dos o més cursos
acadèmics, com a mínim, els continguts curriculars corresponents) per prestar la docència
que se li vol assignar i compti amb l'acceptació de l'interessat.
L'assignació que compleixi els requisits anteriors serà efectiva, sens perjudici del dret que
té el professor o professora de presentar, davant el director o directora del centre, una
reclamació per escrit contra l'assignació esmentada, en la qual exposi raonadament que
no es considera prou capacitat per impartir alguna de les matèries o mòduls que se li han
assignat; també té el dret a recórrer davant el director o directora dels serveis territorials o,
a la ciutat de Barcelona, davant l'òrgan competent del Consorci d'Educació contra la
resposta escrita, degudament motivada, del director o directora en què li confirmi, si
escau, l'assignació de l'horari.
Proposta dels òrgans de coordinació
Els departaments o els òrgans de coordinació estudien la proposta d'assignació,
elaborada per l'equip directiu, de distribució dels grups de matèries (comunes, de
modalitat i optatives) entre els professors i, si escau, en presenten modificacions. Aquesta
assignació s'ha d'ajustar als criteris per a l'assignació de matèries, mòduls o crèdits abans
esmentats i als criteris que s'estableixen en relació amb la distribució de grups i equips
docents (vegeu document "Organització del temps escolar").
L'assignació ha de tenir en compte els criteris d'atenció a la diversitat que s'estableixen
en el projecte educatiu de centre i, especialment, els requeriments derivats de les
adaptacions curriculars.
B) CRITERIS AMB FONAMENT JURÍDIC QUE ES PODEN AL·LEGAR EN CAS DE
CONFLICTE
Que els horaris s’han de tornar a fer si no s’han respectat o no s’han definit encara els
criteris a seguir per fer els horaris I aquests criteris prèviament han estat aprovats pel
claustre
Que l’assignació de grups s’ha de tornar a fer si no s'ha de respectat l'especialitat del
professorat existint suficients hores de l'especialitat.
Que l’assignació de grups s’ha de tornar a fer si hi ha un professor no té la titulació,
formació o experiència docent establerta (cal haver donat la material durant dos anys
com a mínim).
Que l’assignació de grups s’ha de tornar a fer si no s’han respectat les normes
d’organització del centre, como per exemple poden ser tenir en compte la proposta del
Departament didàctic, l’acord de distribució dels grups de major dificultat, la continuïtat
del mateix tutor, els desdoblaments de pràctiques, no superar un determinat nombre de

grups del mateix nivell, no superar un determinat nombre d’hores per dia, etc. Si no hi ha
normes o aquestes són incompletes cal demanar que es defineixin i es completin abans
de fer el repartiment de grups.
Que l’assignació de grups s’ha de tornar a fer si hi no s’ha respectat el projecte educatiu
de centre o de direcció en quant a la distribució de les matèries a lo llarg de l’ESO i del
Batxillerat, és a dir no es pot canviar una assignatura de curs sense abans haver estat un
acord de claustre.
Finalment recordar que el professor té dret a presentar un escrit contra la distribució
d’assignatures davant del Director del centre i, si s’escau, davant del Director de Serveis
Territorials, demanant una confirmació de la seva obligació d’acceptar l’assignació de
matèries rebuda.
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