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Instruccions per la reducció de l’hora 
lectiva als centres docents públics a partir 
de l’1 de gener de 2023 

 

El Departament publicarà les instruccions per a la reducció de l’hora 

lectiva als centres docents públics a partir de l’1 de gener de 2023. 

L'aplicació és obligatòria i el professorat ha de vetllar perquè s'apliqui 

i no val a conformar-se, perquè hi haurà professorat per poder reduir 

aquesta hora lectiva, de no complir-se no només val queixar-se als 

sindicats, sinó posar la corresponent denúncia. 

Les direccions tindran treball extra, lamentem molt que la mala 

planificació del departament, aquesta mesura s'hauria d'haver aplicat 

a partir de l'1 de setembre, ara les direccions hauran de modificar  i 

quadrar els horaris, però això no pot ser excusa per deixar als docents 

amb el mateix horari i amb una sobrecàrrega de treball que han tingut 

aquests darrers anys. 
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Aquesta mesura suposarà la contractació de 3666 nous professors que 

ajudarà que interins amb un 2000 estiguin realitzant actualment 

substitucions. 

Les direccions dels centres podran demanar les especialitats que 

necessiten per confeccionar les plantilles a partir del 25 d’octubre al 

16 de novembre. 

Els nomenaments seran telemàtics, a partir del 12 de desembre i 

amb efectes a l’1 de gener de 2023 per les vacants i 9 de gener per a 

les substitucions. 

 

Els nomenaments seran de places ordinàries i es permetran 

excepcionalment entrevistes en el cas de centres màxima complexitat. 

Els nomenaments vigents seran irrenunciables. 

En la mesura del possible s’ha de comptar amb les mitges jornades ja 

existents en el centre. 

La reducció d’hora lectiva afecta tot el personal, també el laboral de 

religió i de llocs temporals específics. 
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