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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
5473

Ordre DEF/426/2017, de 8 de maig, per la qual s’aprova el règim del
professorat dels centres docents militars.

L’article 43 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, disposa que
l’ensenyament a les Forces Armades està integrat en el sistema educatiu general i, en
conseqüència, s’inspira en els principis i s’orienta a la consecució de les finalitats d’aquest
sistema que estableix l’ordenament jurídic, amb les adaptacions degudes a la condició
militar.
Per la seva banda, en els articles 44 i 45 de la Llei esmentada s’indica que la formació
dels oficials i suboficials comprèn la militar general i específica, i s’ha de completar, per als
que ingressin sense titulació universitària prèvia, en el cas dels oficials, amb la corresponent
a un títol de grau universitari del sistema educatiu general, i per als suboficials, amb la
formació tècnica corresponent a un títol de formació professional de grau superior, excepte
en el cas del cos de músiques militars, que s’ha de completar amb la formació tècnica
acreditada en funció dels requisits exigits per a l’ingrés.
En desplegament d’això s’han aprovat els currículums de l’ensenyament de formació,
desenvolupats de conformitat amb el que disposen les directrius generals per a l’elaboració
dels currículums de l’ensenyament de formació per a l’accés a les diferents escales
d’oficials i suboficials dels cossos de les Forces Armades, aprovats respectivament per les
ordres DEF/810/2015, de 4 de maig, i DEF/1626/2015, de 29 de juliol.
El model actual comporta la revisió de tot el sistema d’ensenyament militar amb el
corresponent canvi en el règim del professorat, el dels alumnes i el de les normes generals
que regulen l’organització i les funcions dels centres docents militars, competència del
ministre de Defensa d’acord amb els articles 54, 68 i 73 de la Llei 39/2007, de 19 de
desembre.
L’article 73.5 de la Llei 39/2007 especifica que el ministre de Defensa ha de fixar els
requisits generals del professorat dels centres docents militars, els específics de cada àrea
de coneixement i les condicions del seu exercici.
Es fa necessari portar a terme de manera expressa el reconeixement de la funció
docent, perquè, atès que l’ensenyament és un element substantiu tant de la preparació de
la força com del suport per força, la tasca dels professors en l’exercici d’aquesta funció
docent es considera de summa importància, per tal com constitueix la base i el fonament
sobre el qual s’assenten els principis d’actuació del militar, en l’acompliment de les
comeses en benefici de la societat.
Aquesta disposició conté criteris per a l’elaboració d’un manual de llocs docents, la
finalitat del qual és exposar les característiques i peculiaritats que ha de reunir cada
professor en funció de l’àrea de coneixement a què es vincula la matèria que ha d’impartir,
a més d’incloure el detall de cadascun dels elements que intervenen en la determinació de
la competència per a l’exercici de la funció docent.
Així mateix, es fixa un termini per obtenir l’aptitud pedagògica requerida per a l’exercici
del professorat, es classifiquen els diferents tipus de professors, ja siguin civils o militars,
en els centres docents militars i s’inclou una nova figura, la del professor militar destinat en
els centres universitaris de la defensa.
També es donen normes per a la selecció, la permanència i el cessament del
professorat, així com el seu règim de drets, deures i obligacions. Així mateix, s’inclouen les
funcions dels professors tutors, la seva dedicació i designació.
D’altra banda, atesa la diversitat de normes que fins avui regulen els distintius de
permanència i funció del professorat, se n’ha normalitzat o unificat l’ús per a tots els
components de les Forces Armades.
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Finalment, l’activitat docent s’ha d’entendre com el conjunt d’actuacions que es porten
a terme dins i fora de l’aula, en qualsevol modalitat d’ensenyament, destinades a afavorir
l’aprenentatge dels alumnes en relació amb els objectius i les competències definides en
el pla d’estudis.
L’avaluació de l’activitat docent del professorat no tan sols assegura la qualitat de la
plantilla de professors, sinó que també garanteix la qualitat dels estudis que imparteix el
centre.
És especialment rellevant per als centres docents militars en la mesura en què la
garantia de qualitat dels seus estudis passa per assegurar no només la qualificació de la
seva plantilla de professors, sinó especialment la qualitat de la docència que s’hi imparteix.
Per això, avaluar la manera com el professorat planifica, desenvolupa i millora
l’ensenyament i el que els estudiants aprenen ha de permetre als centres docents militars
donar suport individualment al professorat perquè millori de manera contínua el seu
exercici docent i, en conseqüència, la seva contribució a la millora de la qualitat de
l’ensenyament.
Durant la seva tramitació, el projecte d’aquesta Ordre ministerial va rebre l’informe de
les associacions professionals amb representació en el Consell de Personal de les Forces
Armades, de conformitat amb l’article 40.2.b) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de
drets i deures dels membres de les Forces Armades, i se’n va donar coneixement a la
resta de les associacions professionals inscrites en el Registre d’associacions professionals
de membres de les Forces Armades, de conformitat amb l’article 40.1.c) de la Llei orgànica
9/2011, de 27 de juliol. Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 49.1.c) de la Llei
orgànica esmentada, va rebre l’informe del Consell de Personal de les Forces Armades.
En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article únic.

Aprovació del règim del professorat dels centres docents militars.

S’aprova el règim del professorat dels centres docents militars, el text del qual
s’insereix a continuació.
Disposició addicional primera.

Professorat de l’Acadèmia Central de la Defensa.

Pel que fa al professorat de l’Acadèmia Central de la Defensa, les referències als
directors d’ensenyament dels exèrcits que es fan en el règim que aprova aquesta Ordre
ministerial s’entenen fetes al subdirector general d’Ensenyament Militar de la Direcció
General de Reclutament i Ensenyament Militar del Ministeri de Defensa.
Igualment, respecte al professorat del Centre Superior d’Estudis de la Defensa
Nacional (CESEDEN) i de l’Escola Superior de les Forces Armades (ESFAS), les
referències als directors d’ensenyament dels exèrcits s’entenen fetes al director general de
Reclutament i Ensenyament Militar (DIGEREM).
Disposició addicional segona.

Manual de llocs docents.

En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta Ordre ministerial, el subsecretari
de Defensa ha d’aprovar, mitjançant una instrucció, el manual de llocs docents. Aquest
manual té per finalitat exposar les característiques i peculiaritats que ha de reunir cada
professor en funció de l’àrea de coneixement a què es vincula la matèria que ha d’impartir,
a més d’incloure el detall de cadascun dels elements que intervenen en la determinació de
la competència per a l’exercici de la funció docent.
Disposició addicional tercera.

Termini d’adaptació.

Les situacions i circumstàncies de tots els professors dels centres docents militars
s’han d’ajustar al que disposa el règim que s’aprova en el termini d’un any des de l’entrada
en vigor d’aquesta Ordre ministerial. El comandament de Personal i el comandament
d’Ensinistrament i Doctrina de l’Exèrcit de Terra, el cap de Personal de l’Armada i el
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comandament de Personal de l’Exèrcit de l’Aire o, si s’escau, el director general de
Reclutament i Ensenyament Militar, han d’arbitrar les mesures necessàries per a això.
Disposició transitòria primera.

Aptitud pedagògica.

Els professors dels centres docents militars que no comptin amb el reconeixement de
l’aptitud pedagògica necessària per exercir tenen el termini d’un any des de l’entrada en
vigor d’aquesta Ordre ministerial per obtenir l’aptitud esmentada.
Disposició transitòria segona.

Distintiu de permanència i funció del professorat.

1. Els qui tinguin concedit el distintiu de permanència de conformitat amb normatives
anteriors a aquesta Ordre ministerial el poden continuar utilitzant.
2. Els qui tinguin concedit el distintiu de funció de conformitat amb normatives
anteriors a aquesta Ordre ministerial el poden continuar utilitzant.
Disposició derogatòria única.
1.

Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions següents:

a) Ordre ministerial 98/1994, de 10 d’octubre, sobre règim del professorat dels
centres docents militars.
b) Els apartats primer. c), segon i tercer de l’Ordre Circular de 21 de maig de 1931,
que disposen que en endavant el distintiu del professorat dels centres d’ensenyament
militar s’ajusti al model que es descriu.
c) Ordre de 5 de gener de 1940, per la qual es determina el lloc de l’uniforme on s’ha
de col·locar el distintiu de professorat.
d) Ordre ministerial de 30 de març de 1941, per la qual es fa extensiu a la marina el
distintiu de professorat declarat reglamentari per a l’exèrcit.
e) Ordre ministerial de 26 de desembre de 1944, emblema i distintiu de professorat
de l’Armada.
f) Ordre de 5 de juny de 1952, per la qual es fa extensiu a l’Exèrcit de l’Aire el distintiu
de professorat de l’Exèrcit de Terra i l’Armada.
g) Ordre de 12 de novembre de 1962 (Ministeri de l’Aire). Insígnies i distintius.
Distintiu permanent de professorat.
h) Ordre de 21 d’abril de 1966 per la qual es crea el distintiu de professorat del
Centre Superior d’Estudis de la Defensa Nacional (CESEDEN).
i) Ordre ministerial de 23 de desembre de 1967, per la qual es crea el distintiu de
professorat de l’Escola de Guerra Naval.
j) Ordre de 23 de juny de 1969, per la qual es modifiquen l’article segon i l’annex I de
l’Ordre de 21 d’abril de 1966, que creava el distintiu del Centre Superior d’Estudis de la
Defensa Nacional (CESEDEN).
k) Ordre de 19 de febrer de 1977, per la qual s’estableix el distintiu de professorat
dels centres de formació de suboficials.
l) Ordre de 16 de novembre de 1977, per la qual es crea el distintiu de professorat
per a suboficials.
m) Ordre de 28 de juny de 1979, per la qual es modifica el distintiu de professorat de
l’Escola Superior de l’Exèrcit.
n) Ordre ministerial 3733/79, de 15 de novembre, per la qual es modifica el distintiu
de professorat de l’Escola Superior de l’Aire.
o) Ordre ministerial 511/01779/80, de 19 de juny, per la qual es crea el distintiu de
professorat i permanència en aquest per a suboficials de l’Exèrcit de l’Aire.
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que
s’oposin al que disposa aquesta Ordre ministerial.
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Facultats d’aplicació.

S’habilita el subsecretari de Defensa per dictar, en l’àmbit de les seves competències,
totes les instruccions i les resolucions que siguin necessàries per aplicar aquesta Ordre
ministerial.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre ministerial entra en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el
«Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 8 de maig de 2017.–La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal
García.
RÈGIM DEL PROFESSORAT DELS CENTRES DOCENTS MILITARS
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Àmbit d’aplicació.

Aquest règim és aplicable al personal militar i civil que dugui a terme funcions docents
i de recerca en l’ensenyament de formació, de perfeccionament o d’alts estudis de la
defensa nacional.
Article 2.

Consideració de professor.

1. Als efectes d’aquest règim, és professor qui, previ reconeixement de la
competència i les qualitats exigides per al seu nomenament, exerceixi funcions docents en
un centre docent militar o un centre universitari de la defensa.
2. També tenen consideració de professor els qui per raó del seu càrrec exerceixin la
funció docent mitjançant l’acció directiva, encara que no compleixin les condicions a què
es refereix l’apartat anterior, el director, el subdirector cap d’estudis, el secretari d’estudis,
els caps del batalló d’alumnes, els caps del departament o secció departamental
d’instrucció i ensinistrament i el cap de la plana major de direcció, sempre que es reflecteixi,
en aquest últim cas, en el llibre de normes de règim interior del centre, i, finalment, els
militars que ocupin càrrecs directius en els centres universitaris de la defensa.
3. Determinats llocs de professor poden ser ocupats per personal militar en situació
de reserva.
4. Els directors dels centres docents militars poden proposar als directors
d’ensenyament respectius les necessitats de professorat civil per a la millora dels
ensenyaments i la formació integral dels alumnes, així com l’establiment i l’aplicació de
convenis amb universitats i institucions educatives, amb la finalitat de compartir els
coneixements del seu personal i que exerceixin la funció docent en el seu centre.
Article 3.

Incompatibilitat de ser professor i alumne.

1. Els professors dels centres docents militars no poden exercir com a tals en les
activitats docents, de qualsevol índole, que s’imparteixin en el seu centre docent per a les
quals hagin estat nomenats alumnes.
2. No obstant això, poden col·laborar puntualment en el desenvolupament del mòdul,
la matèria o l’assignatura, sempre que es consideri convenient per l’experiència de
destinacions o càrrecs anteriors.
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Determinació de la competència.

1. D’acord amb el que estableix l’article 73.4 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre,
de la carrera militar, «per exercir com a professor és necessari el reconeixement de la seva
competència, basada en la titulació, la preparació, l’experiència professional i l’aptitud
pedagògica».
2. La competència per a l’acompliment de les comeses de professor en un centre
docent militar està determinada per:
a) Una titulació del mateix nivell, almenys, que aquella a la qual va dirigit
l’ensenyament, així com la requerida per impartir els ensenyaments corresponents, quan
escaigui.
b) La preparació, degudament contrastada, requerida per exercir la funció docent i
impartir el mòdul, la matèria o l’assignatura objecte de la seva docència.
c) L’experiència professional adquirida que sigui aplicable als ensenyaments a
impartir.
d) L’aptitud pedagògica vàlida per a l’exercici de la funció docent.
3. El subsecretari de Defensa ha d’elaborar un manual de llocs docents en què es
detallin, almenys, els aspectes que indica l’apartat anterior. Aquest manual, que no s’ha de
referir a aspectes orgànics dels centres de formació i no s’ha de configurar com un
instrument d’ordenació de recursos humans, ha de tenir el seu reflex en la relació de llocs
militars corresponent.
Article 5.

Aptitud pedagògica.

1. L’aptitud pedagògica té com a objecte fonamental la capacitació per a la funció
docent del personal militar.
2. Per exercir la funció docent en els centres docents militars és necessari que els
professors titulars tinguin l’aptitud pedagògica.
3. No obstant això, poden exercir la funció docent sense aquesta aptitud amb el
compromís d’obtenir-la en el termini d’un any des de la data de la seva destinació o
nomenament, circumstància que s’ha de reflectir en la publicació de la vacant.
4. Els professors procedents de concerts o altres tipus d’acords amb centres del
sistema educatiu general han de respondre, pel que fa a aptitud pedagògica, al que
obligatòriament s’ha d’exigir sobre aquest concepte en els mateixos concerts o acords.
5. Correspon a l’Acadèmia Central de la Defensa el desenvolupament dels cursos
per obtenir l’aptitud pedagògica vàlida per a l’exercici de la funció docent, així com proposar
al director general de Reclutament i Ensenyament Militar l’homologació de les titulacions
oficials obtingudes per altres vies.
CAPÍTOL II
Classes de professors, la seva classificació, règim, dedicació, selecció,
permanència, cessament i obligacions
Article 6.

Tipus de professor.

1. La funció docent exercida en els centres docents militars es pot portar a terme pels
tipus de professor següents:
a) Professor titular.
b) Professor de número.
c) Professor emèrit.
d) Professor honorífic.
e) Professor visitant.
f) Professor associat.
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2. També poden exercir la funció docent els conferenciants i col·laboradors proposats
pels directors dels centres.
Article 7.

Responsabilitat sobre la matèria.

S’entén que el professor exerceix la docència amb plena responsabilitat quan la tingui
sobre el desenvolupament del mòdul, la matèria o l’assignatura, en qualsevol de les
modalitats d’ensenyament, així com sobre la preparació i correcció dels exàmens i les
proves corresponents i l’avaluació dels alumnes.
Article 8.

Professors titulars.

1. Els professors titulars formen part del quadre permanent del professorat del centre
docent militar.
2. També tenen la consideració de professor titular els professors visitants que
exerceixin la funció docent en el centre docent militar.
3. Estan adscrits a un departament o secció departamental.
4. Poden ser militars o civils:
a) En el cas dels professors militars, estan destinats al centre docent militar.
b) En el cas dels professors civils, estan vinculats amb el centre docent militar quan,
en virtut de la seva relació amb les Forces Armades, d’acord amb la legislació en vigor
establerta en els contractes o convenis corresponents, s’incorporin al centre per exercir la
docència o la recerca.
5. En general, els professors titulars militars exerceixen la titularitat de les guàrdies i
els serveis que, com a pràctiques, facin els alumnes en el centre docent militar, sempre
que les necessitats i les circumstàncies del servei ho permetin.
6. Per als membres de les Forces Armades l’adjudicació o concessió de la destinació
de professor titular militar s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa».
7. Amb caràcter general, llevat que hi hagi una adscripció, no es pot designar un
professor per fer classe de mòduls, matèries i assignatures aliens als que per raó de la
seva naturalesa estiguin assignats al seu departament o secció departamental.
El director del centre docent militar pot autoritzar aquesta situació per raons de caràcter
extraordinari i temporalment fins que es produeixi l’adscripció corresponent, i s’ha de
publicar a l’ordre del centre.
8. Exerceix la docència amb plena responsabilitat.
Article 9.

Professors de número.

1. Són professors de número els militars destinats en altres unitats que exerceixin la
docència en els centres docents militars en règim de compatibilitat amb la seva destinació
principal.
2. Els militars destinats en el propi centre docent militar en vacants no qualificades de
professorat poden ser designats professors de número, sempre que disposin de la
capacitació adequada i tinguin la competència necessària per a això.
3. També pot ser professor de número el personal civil que en virtut de la seva
vinculació laboral amb el Ministeri de Defensa, d’acord amb la legislació en vigor, i en
compatibilitat amb el seu lloc de treball, s’incorpori al centre per exercir la docència.
4. Estan adscrits a un departament o secció departamental per impartir una o
diverses matèries o assignatures durant el període de temps que duri la matèria o
assignatura.
5. Com a norma general, els professors de número no porten a terme tasques
investigadores en el centre en què exerceixin la docència; no obstant això, les poden
efectuar prèvia autorització del director del centre.
6. Els professors de número militars són nomenats pel cap del Comandament
d’Ensinistrament i Doctrina de l’Exèrcit de Terra, pel cap de Personal de l’Armada i pel cap
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del Comandament de Personal de l’Exèrcit de l’Aire, per als centres docents militars del
seu exèrcit respectiu, i pel director general de Reclutament i Ensenyament Militar, per a la
resta.
Quan el militar no estigui orgànicament subordinat a l’autoritat que efectua el
nomenament, és necessària l’autorització prèvia de l’autoritat de la qual depengui.
El nomenament de professor de número militar, que s’ha de publicar en el «Butlletí
Oficial del Ministeri de Defensa», s’ha d’efectuar mitjançant la fórmula expressada a
l’annex I.
7. Els professors de número civils són nomenats pel director general de Reclutament
i Ensenyament Militar, a proposta de les autoritats esmentades a l’apartat anterior.
El nomenament de professor de número civil, que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial
del Ministeri de Defensa», s’ha d’efectuar mitjançant la fórmula reflectida a l’annex I.
8. Els professors de número exerceixen la docència amb plena responsabilitat de
conformitat amb el que estableix l’article 7 d’aquesta Ordre ministerial.
9. El període complert com a professor de número es té en compte per al còmput de
temps als efectes de concessió i ús dels distintius de professorat.
Article 10.

Professors emèrits.

1. Poden ser professors emèrits els militars retirats o civils jubilats, de reconeguda
experiència en l’àmbit nacional o internacional, que hagin prestat serveis destacats a
l’ensenyament militar durant, almenys, sis anys.
2. Els professors emèrits són nomenats pel director general de Reclutament i
Ensenyament Militar, previ informe favorable del cap del Comandament d’Ensinistrament i
Doctrina de l’Exèrcit de Terra, del cap de Personal de l’Armada i del cap del Comandament
de Personal de l’Exèrcit de l’Aire, per als centres docents militars del seu exèrcit respectiu,
i a proposta dels directors d’ensenyament respectius i del subdirector general
d’Ensenyament Militar, en el cas de l’Acadèmia Central de la Defensa i la resta de centres
docents militars.
3. Estan adscrits a un departament o secció departamental per impartir una o
diverses matèries o assignatures durant el període de temps que es fixi.
4. El nomenament del professor emèrit s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial del
Ministeri de Defensa» mitjançant la fórmula reflectida a l’annex I.
5. En cas que no sigui de nacionalitat espanyola es requereix, a més, l’informe previ
favorable de la Secretaria General de Política de Defensa.
6. El nomenament del professor emèrit pot comportar una relació contractual, d’acord
amb el que estableixi la legislació en vigor. El nombre de professors emèrits no pot excedir
el 3 per 100 de la plantilla del centre docent militar.
7. Els professors emèrits tenen aquesta condició amb caràcter honorífic de manera
vitalícia.
8. El nomenament de professor emèrit pot ser revocat pel subsecretari de Defensa,
quan l’aparició de circumstàncies sobrevingudes, apreciades en el corresponent expedient
instruït a l’efecte, així ho aconselli.
9. Els professors emèrits, si s’escau, exerceixen la docència amb plena
responsabilitat.
Article 11. Professors honorífics.
1. Són professors honorífics els militars o civils, de prestigi reconegut, que col·laborin
en la pràctica docent o en la recerca sense percebre cap remuneració per aquesta
col·laboració.
2. Són nomenats pel director general de Reclutament i Ensenyament Militar
(DIGEREM) a proposta del cap del Comandament d’Ensinistrament i Doctrina de l’Exèrcit
de Terra, del cap de Personal de l’Armada i del cap del Comandament de Personal de
l’Exèrcit de l’Aire, per als centres docents militars del seu exèrcit respectiu, i del subdirector
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general d’Ensenyament Militar, en el cas de l’Acadèmia Central de la Defensa i la resta de
centres docents militars.
3. El nomenament de professor honorífic no comporta cap tipus de relació contractual,
laboral o administrativa. Aquest nomenament del professor emèrit s’ha de publicar en el
«Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa» mitjançant la fórmula reflectida a l’annex I.
4. No estan adscrits a cap departament ni secció departamental.
5. La consideració de professor honorífic és vitalícia.
6. El nomenament de professor honorífic pot ser revocat pel subsecretari de Defensa,
quan l’aparició de circumstàncies sobrevingudes, apreciades en el corresponent expedient
instruït a l’efecte, així ho aconselli.
Article 12.

Professors visitants.

1. Són professors visitants els professors d’algun centre civil o militar, espanyol o
estranger, que es vinculin temporalment a un centre docent militar per exercir funcions
docents o portin a terme tasques de recerca.
2. Estan adscrits a un departament o secció departamental per impartir una o
diverses matèries o assignatures durant el temps en què aquestes s’imparteixin.
3. Els professors visitants militars són nomenats pel director d’Ensenyament, per als
centres docents militars del seu exèrcit respectiu, i pel subdirector general d’Ensenyament
Militar, per a la resta de centres docents militars.
4. Dins del marc o concert que s’estableixi pel que fa al cas, els professors visitants
civils són nomenats pel director general de Reclutament i Ensenyament Militar, previ
informe favorable de la Secretaria General de Política de Defensa en cas que no tinguin la
nacionalitat espanyola.
5. El nomenament del professor visitant s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial del
Ministeri de Defensa», mitjançant la fórmula reflectida a l’annex I.
6. Els professors visitants poden exercir la docència amb plena responsabilitat.
Article 13.

Professors associats.

1. Pot ser professor associat adscrit a un departament o secció departamental per a
un mòdul, matèria o assignatura, o grup d’aquestes, qualsevol expert de reconeguda
competència l’activitat professional habitual del qual s’exerceixi fora de l’àmbit docent
militar i que es vinculi temporalment al centre docent militar per complementar amb els
seus coneixements especialitzats la docència exercida amb plena responsabilitat per un
altre professor.
2. Els militars destinats en el propi centre docent militar en vacants no qualificades de
professorat poden ser designats professors associats, sempre que disposin de la
capacitació adequada i tinguin la competència necessària per a això.
3. Exerceixen les seves activitats docents en règim de compatibilitat amb la seva
destinació o activitat professional.
4. Els professors associats poden col·laborar en la preparació i correcció dels
exàmens i les proves corresponents.
5. Els professors associats militars, a què es refereix l’apartat 1, són nomenats pel
cap del Comandament d’Ensinistrament i Doctrina de l’Exèrcit de Terra, pel cap de
Personal de l’Armada i pel cap del Comandament de Personal de l’Exèrcit de l’Aire, per als
centres docents militars del seu exèrcit respectiu, i pel director general de Reclutament i
Ensenyament Militar, per a la resta. Aquells als quals es refereix l’apartat 2 són nomenats
pel director d’ensenyament respectiu, i pel subdirector d’Ensenyament Militar en el cas de
l’Acadèmia Central de la Defensa i la resta de centres docents militars.
6. Els professors associats civils són nomenats pel director general de Reclutament
i Ensenyament Militar i exerceixen les seves funcions en virtut de concerts o convenis a
l’empara del que estableixi la legislació vigent.
7. El nomenament de professor associat s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial del
Ministeri de Defensa» i s’ha d’efectuar segons la fórmula expressada a l’annex I.
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8. El període complert com a professor associat es té en compte per al còmput de
temps als efectes de concessió i ús dels distintius de professorat.
Article 14.

Conferenciants i col·laboradors.

1. Es pot comptar amb experts relacionats amb les matèries o assignatures o els
mòduls formatius o professionals que s’imparteixen en els plans d’estudis per a la
incorporació a les escales d’oficials, suboficials o militars de tropa o marineria, sempre que
la durada continuada de la col·laboració no sobrepassi tres jornades docents.
També es pot comptar amb els experts esmentats i en les mateixes condicions que
descriu el paràgraf anterior a l’ensenyament de perfeccionament i d’alts estudis de la
defensa nacional.
2. Quan la col·laboració exigeixi una durada superior a la que indica l’apartat anterior
és necessari el nomenament previ d’un professor associat.
3. Els conferenciants i els col·laboradors són proposats pels directors dels centres
docents militars al director d’ensenyament respectiu, i el seu nomenament no necessita la
publicació en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa».
Article 15.

Professors dels centres universitaris de la defensa (CUD).

1. De conformitat amb els articles 51 i 73 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de
la carrera militar, els ensenyaments de grau universitari i postgrau els ha d’impartir personal
militar i personal contractat, que disposi de la capacitació adequada de conformitat amb la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
2. Els professors civils en els centres universitaris de la defensa (CUD) són
contractats pel mateix centre, segons el que especifiquin els seus convenis d’adscripció
corresponents.
3. Als militars destinats com a professors en els centres esmentats se’ls aplica, amb
les adaptacions necessàries a la naturalesa de la seva destinació, tot el que fa referència
al professor titular que descriu aquesta Ordre.
4. El període complert com a professor militar del CUD es té en compte per al còmput
de temps als efectes de concessió i ús dels distintius de professorat.
5. En el règim interior del centre docent militar s’ha de fer menció a les guàrdies i els
serveis d’aquarterament que ha d’efectuar el personal militar destinat al centre universitari
de la defensa.
Article 16.

Adscripció temporal de professors a un departament o secció departamental.

1. El director d’ensenyament corresponent pot autoritzar, a proposta i previ informe
del director del centre docent militar, l’adscripció temporal de professors d’un departament
o secció departamental a un altre o una altra, tenint en compte el següent:
a) Quan sigui entre departaments o seccions departamentals, l’adscripció té una
durada màxima d’un curs acadèmic, i es pot renovar per un curs més.
b) Quan sigui d’un departament o secció departamental al d’instrucció i ensinistrament
o a la secció departamental, l’adscripció suposa la plena integració orgànica i operativa en
la unitat d’enquadrament d’alumnes que es tracti dins del departament o secció
departamental d’instrucció i ensinistrament, que és compatible amb la pertinença al
departament o secció departamental d’origen als efectes d’impartir les matèries o
assignatures que s’assignin. Té una durada màxima d’un curs acadèmic, i es pot renovar
anualment.
c) Quan sigui del departament o secció departamental d’instrucció i ensinistrament a
un altre departament o secció departamental, l’adscripció és compatible amb la pertinença
al departament o secció departamental d’origen i no està subjecta a cap limitació temporal.
d) No obstant això, quan hi hagi afinitat entre departaments o seccions departamentals
o per una qualificació superior d’un determinat professor, el director del centre docent
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militar pot autoritzar aquesta situació, sense necessitat d’adscripció ni que estigui subjecta
a cap límit temporal.
2. En cas que en el centre docent militar estigui ubicat un centre universitari, el
director d’ensenyament corresponent també pot autoritzar, a proposta i previ informe dels
directors dels centres respectius, l’adscripció temporal de professors del centre universitari
a departaments o seccions departamentals del centre docent militar en l’exercici de les
activitats docents d’aquell i viceversa.
No obstant això, quan es tracti de col·laboracions esporàdiques és suficient
l’autorització de tots dos directors.
3. Les adscripcions temporals a què fan referència els apartats anteriors s’han de
publicar en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa», i s’ha d’efectuar segons la fórmula
expressada a l’annex I.
CAPÍTOL III
Selecció, permanència i cessament del professorat
Article 17.

Selecció del professorat.

La selecció dels professors militars s’ha de portar a terme d’acord amb el que disposin
les normes generals sobre provisió de destinacions, tenint sempre en compte que la
titulació, la preparació, l’experiència professional i l’aptitud pedagògica són els factors
determinants per exercir la funció docent en els centres docents militars.
Article 18.

Permanència del professorat militar i civil.

1. Els professors militars exerceixen la seva funció docent en els centres docents
militars sense més límits que els derivats del Reial decret 456/2011, d’1 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament de destinacions del personal militar professional.
Els professors associats han d’exercir les seves funcions pel període complet que
exigeixi la docència de la matèria, l’assignatura o el mòdul específics que imparteixi. El
termini es pot prorrogar en cursos successius sempre que es compleixin les mateixes
circumstàncies del seu primer nomenament.
2. Els professors civils que exerceixin la seva funció com a conseqüència dels
concerts o convenis promoguts amb universitats i institucions educatives han de romandre
en l’exercici de les seves funcions d’acord amb el que aquests estableixin i el que disposa
aquesta Ordre ministerial.
Els professors civils de número han d’exercir la seva funció com a mínim pel període
complet que exigeixi la docència de la matèria, assignatura o grup d’aquestes que tingui
encomanada. El termini es pot prorrogar en cursos successius, sempre que es compleixin
les mateixes circumstàncies del seu primer nomenament.
Article 19.

Cessament en la funció docent.

1. Els professors dels centres docents militars han de cessar en la funció docent en
els casos següents:
a) Els professors titulars, quan cessin en la seva destinació de conformitat amb el
que estableix el Reglament de destinacions del personal militar professional aprovat pel
Reial decret 456/2011, d’1 d’abril.
b) Els professors de número i associats, per impossibilitat manifesta sobrevinguda en
relació amb la seva destinació principal.
c) Els professors civils, per extinció o resolució dels contractes o dels concerts
subscrits.
d) També han de cessar en la funció docent per falta d’idoneïtat o de capacitat
manifesta en l’exercici d’aquesta activitat, o per raons d’índole disciplinària.
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2. Si algun professor, per canvi o cessament en la destinació, ha de posar fi a la seva
activitat docent abans que conclogui el curs acadèmic, pot continuar exercint les seves
funcions al centre, en comissió de servei, pel temps que determini el director general de
personal o el comandament o cap de personal amb competència a l’estructura orgànica de
la nova destinació.
3. El procediment per al cessament per les causes que expressa l’apartat d) anterior
és el següent:
Els directors dels centres docents militars han de remetre al director d’ensenyament
respectiu la proposta inicial de cessament en la destinació acompanyada dels documents
justificatius pertinents, entre els quals ha de figurar, amb caràcter obligatori, el tràmit
d’audiència a l’interessat.
Al seu torn, els directors d’ensenyament han d’estudiar la procedència de tramitar el
cessament i, si s’escau, han de traslladar els expedients esmentats a les autoritats amb
competència per a aquest cessament.
CAPÍTOL IV
Professors tutors
Article 20.

Concepte.

1. Els professors tutors són professors que donen suport i orienten en el seu
desenvolupament acadèmic, personal i professional el curs o grup d’alumnes encomanat.
Per a l’alumne és un professor de referència.
2. Sense perjudici de les activitats d’assistència a l’alumnat que han d’exercir tots els
professors d’acord amb el seu règim de dedicació, a tots els centres docents militars,
independentment de la modalitat d’ensenyament, hi ha d’haver un tutor per curs o grup
d’alumnes, de conformitat amb el que estableixi la normativa en vigor.
Article 21.

Selecció.

1. Els professors tutors són seleccionats entre els professors titulars del centre, amb
experiència docent i que imparteixin una mateixa matèria o assignatura a tot l’alumnat del
curs o grup respectiu.
2. Els professors que no hagin estat designats tutors d’un curs o grup poden ser
nomenats per prestar altres suports en l’àmbit de la tutoria.
Article 22.

Designació.

El subdirector cap d’Estudis, amb l’assessorament dels directors de departament o
secció departamental, ha de designar els professors tutors per un temps no inferior a un
període o curs acadèmic, en el cas de l’ensenyament de formació, i pel temps de durada del
curs, en el cas d’ensenyament de perfeccionament o d’alts estudis de la defensa nacional.
Article 23.

Funcions.

1. Les funcions assignades als professors tutors depenen de les característiques
específiques de cada centre i de la modalitat d’ensenyament.
Les principals funcions a exercir pel professor tutor respecte al curs o grup encomanat
són les següents:
a) Integració dels alumnes en el centre, curs o grup.
b) Participació en la millora del pla d’acció tutorial del centre docent militar o del curs.
c) Suport, assessorament i orientació acadèmica, personal i professional als alumnes
del seu grup, amb la participació del gabinet d’orientació educativa en cas que sigui
necessari.
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d) Seguiment del rendiment acadèmic, independentment de la modalitat
d’ensenyament.
e) Orientació sobre la resolució de dificultats d’aprenentatge o personals que li puguin
sorgir a l’alumne i no necessitin una intervenció professionalitzada.
f) Recollida de les demandes, inquietuds i propostes dels alumnes relacionades amb
l’activitat acadèmica i la seva posterior mediació davant de qui correspongui.
g) Col·laboració amb el gabinet d’orientació educativa del centre docent militar o, si
s’escau, amb l’Escola Militar de Ciències de l’Educació.
h) Gestió administrativa relacionada amb l’acció tutorial.
2. En els períodes en què el mòdul, la matèria o l’assignatura s’imparteixi en unitats
del Ministeri de Defensa o en empreses i institucions, l’acció tutorial s’ha d’exercir en el
marc de les directrius fixades pel departament o secció departamental encarregat
d’aquestes activitats.
Si l’acció tutorial no es pot exercir directament, l’ha de portar a terme un professor
designat per a aquesta finalitat, o bé la persona designada per al seguiment i l’avaluació
d’aquestes activitats, a la unitat del Ministeri de Defensa o de l’empresa o institució de què
es tracti.
3. Els professors tutors s’han d’ajustar al que especifiqui el pla d’acció tutorial del
centre docent militar o del curs.
Article 24.

Dedicació, còmput i coordinació de la seva activitat.

1. El nombre d’hores que els professors tutors dediquen a l’acció tutorial computa
dins del temps total dedicat al compliment de les obligacions docents.
2. La direcció de cada centre ha de fixar, sobre la base de les seves peculiaritats i
modalitats d’ensenyament, el còmput del temps dedicat a la tutoria, que ha de quedar
reflectit en el pla d’acció tutorial del centre docent militar o del curs. En tot cas, l’activitat
tutorial ha de tenir lloc dins de l’horari lectiu.
3. El subdirector cap d’estudis ha de coordinar el treball dels professors tutors, per a
la qual cosa ha de mantenir les reunions periòdiques necessàries.
CAPÍTOL V
Drets i deures dels professors
Article 25.

Drets.

A més dels drets i deures reconeguts per als membres de les Forces Armades, tenen,
com a professors dels centres docents militars, els drets següents:
a) Exercir les seves funcions docents i investigadores utilitzant els mètodes que
considerin més adequats, corresponents als plans, estudis, programes i criteris pedagògics
aprovats, dins les directrius i els criteris generals marcats pel director del departament o
secció departamental.
b) Fer cursos de perfeccionament i prendre part en activitats que els permetin
actualitzar els seus coneixements específics, perfeccionar les seves aptituds docents i
investigadores o millorar la qualitat de les seves recerques, quan ho permetin les
necessitats del servei i es compleixi el que estableixen les normes de règim interior.
c) Participar en la gestió i les activitats del centre docent militar a través dels
departaments o seccions departamentals i els òrgans col·legiats del centre, en els termes
que determinin les normes de règim interior, així com en les altres activitats que li
corresponguin per la seva condició militar.
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Deures.

1. És deure primordial dels professors dels centres docents militars evidenciar en tot
moment una profunda dedicació als seus alumnes, així com l’adequació dels seus
coneixements al desenvolupament de la ciència i de la tècnica.
2. Els professors militars dels centres docents militars han de ser un exemple
permanent amb la finalitat de fomentar les virtuts militars i els valors reflectits en les Reials
ordenances i, en general, tots els professors han de fomentar els principis i valors
constitucionals, així com les regles de comportament del militar.
3. En particular, són deures dels professors:
a) Complir les disposicions establertes sobre l’ensenyament per aconseguir la
màxima qualitat i eficàcia en l’adquisició, la transmissió, la comprovació i la millora del
saber, en interès dels alumnes, de les Forces Armades i de la societat.
b) Mantenir permanentment actualitzat el seu propi procés de preparació científica i
pedagògica.
c) Exercir la docència i portar a terme les activitats de recerca d’acord amb els plans
d’estudis, la programació del centre docent militar i els criteris que estableixin sobre això
els diferents departaments o seccions departamentals.
d) Participar en totes les activitats docents o de qualsevol altra índole programades
pel centre docent militar, departament o secció departamental.
e) Participar en les activitats del centre docent militar que impulsin les relacions
externes de caràcter educatiu, cultural i esportiu amb altres centres docents i les que
contribueixin al coneixement social de les Forces Armades.
CAPÍTOL VI
Obligacions docents
Article 27.

Règim de dedicació del professorat.

1. D’acord amb les normes generals, la durada de la jornada, que ha de figurar en el
règim interior del centre docent militar, és la que es fixi amb caràcter general per al personal
militar i civil funcionari respectivament a les unitats del Ministeri de Defensa; s’ha de
repartir entre activitats docents i investigadores, així com de tutoria, d’assistència a
l’alumnat, d’atenció a les necessitats de gestió i administració i, si s’escau, militars i
operatives del centre i òrgans d’aquest, d’acord amb el que estableixin aquest règim, les
disposicions concordants i el règim interior del centre.
2. Per als professors de número i associats, la durada de la seva jornada és la que
es derivi de les seves obligacions docents, investigadores i d’assistència a l’alumnat.
Article 28.

Obligacions docents i d’assistència a l’alumnat.

1. El còmput del temps dedicat pels professors al compliment de les obligacions
docents i d’assistència a l’alumnat, incloses les tasques d’ensenyament a distància o les
suportades en noves tecnologies, es pot fer per períodes anuals o mensuals, sempre que
ho permetin les necessitats del servei. Aquest aspecte ha de figurar en el règim interior del
centre.
2. En la modalitat d’ensenyament presencial, el temps setmanal, en relació amb el
còmput total a què fa referència l’apartat anterior, és el que s’expressa a continuació:
a) En circumstàncies normals i com a referent bàsic, per als professors titulars i
visitants, entre cinc i quinze hores lectives de classe presencial, tenint en compte que per
al còmput total es pren com a orientació que una hora de classe presencial comporta dues
hores de preparació.
A més, s’han de dedicar les hores que fixi el règim interior del centre a l’orientació
educativa i activitats d’assistència a l’alumnat.
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b) Per als professors de número i associats, entre dues i sis hores lectives; en el cas
dels professors de número, s’hi afegeixen un màxim de tres hores per a activitats
d’assistència a l’alumnat. Tot això en funció de les necessitats docents del centre, del
departament o secció departamental en què prestin els seus serveis i de les derivades de
l’exigència de l’assignatura i la seva compatibilitat amb la destinació principal.
3. El temps que especifica l’apartat anterior no inclou el necessari per a la preparació
de les classes, l’elaboració, la correcció i la qualificació dels exercicis i les proves
corresponents, ni tampoc el dedicat a totes les activitats complementàries que es derivin
directament de l’exercici de la funció docent.
4. El temps dedicat al mòdul d’instrucció i ensinistrament l’ha de determinar cada
centre en funció de les seves característiques i de les circumstàncies i especificitats
pròpies del mòdul que recullin les respectives directrius generals i plans d’estudi.
5. A aquests efectes, quan sigui necessari per raons de programació, el director
general de Reclutament i Ensenyament Militar pot autoritzar, a proposta dels directors dels
centres, la modificació de les obligacions expressades a l’apartat 2, per acomodar-les a les
necessitats docents del mòdul d’instrucció i ensinistrament.
6. Els professors que exerceixin la docència amb plena responsabilitat, segons
l’article 7 d’aquesta Ordre ministerial, han d’elaborar per cada curs acadèmic una memòria
segons el que disposa el quadre de l’annex II.
7. És responsabilitat del professor facilitar l’avaluació de la seva activitat docent per
a l’obtenció de millors resultats amb els seus alumnes i el perfeccionament professional,
amb l’aportació d’informació suficient sobre la planificació i l’exercici de l’ensenyament i els
resultats obtinguts.
Article 29.

Participació en òrgans de selecció.

1. Els professors titulars dels centres docents militars de formació, d’acord amb la
proposta que efectuï el director del centre docent militar, poden participar en els tribunals
de qualificació o òrgan de selecció designats per jutjar les proves selectives d’ingrés en
aquests centres i en els altres per als quals siguin designats, d’acord amb el que estableixin
les convocatòries corresponents i les resolucions que les despleguin.
2. El que disposa l’apartat anterior també s’aplica als professors de número i
associats, sempre que no impliqui canvi de localitat o incompatibilitat amb la seva
destinació.
Article 30.

Exempció de les obligacions docents.

1. En atenció a les necessitats de recerca, els directors d’ensenyament poden
autoritzar les propostes dels directors dels centres docents militars per a la realització d’un
treball de recerca i l’exempció total o parcial, pel temps màxim d’un any, de les obligacions
docents d’algun dels seus professors titulars.
2. Una vegada finalitzat el treball de recerca, s’ha de remetre al director
d’ensenyament respectiu, qui n’ha de fer la difusió oportuna, si escau, sense més efectes
per a l’interessat que el reconeixement i l’anotació en el seu full de serveis.
CAPÍTOL VII
Avaluació de l’activitat docent del professorat
Article 31.

Avaluació del professorat.

1. S’entén per avaluació de l’activitat docent la valoració sistemàtica, objectiva,
periòdica i documentada de l’actuació del professorat considerant la seva funció primordial
i la seva contribució per assolir els objectius del pla d’estudis en què estigui implicat.
2. Aquesta avaluació és independent de l’informe personal de qualificació anual.
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Estan sotmesos al procés d’avaluació:

a) Professors titulars.
b) Professors de número.
c) Professors visitants.
d) Professors associats.
4. El personal inclòs a l’article 2.2 està exempt del procés d’avaluació de l’activitat
docent.
5. El subsecretari de Defensa ha d’aprovar el model d’avaluació, que ha de
comprendre, almenys, el següent:
a) Directrius generals que guien el desenvolupament de l’avaluació.
b) Dimensions objecte d’avaluació de l’activitat docent, que han d’incloure: planificació
de la docència, desenvolupament de l’ensenyament i resultats.
c) Criteris d’avaluació.
d) Fases del procés d’avaluació.
e) Tipus d’informes.
f) Enquestes i suports per a l’avaluació.
g) Criteris per a l’aplicació dels resultats de l’avaluació.
Article 32.

Vinculació amb l’avaluació del centre docent.

El subsecretari de Defensa ha de determinar a les guies d’avaluació dels centres
docents militars el mètode per verificar la implementació del sistema d’avaluació de
l’activitat docent, així com comprovar-ne l’eficàcia i contribució a les accions de millora
plantejades com a resultat del procés.
Article 33.

Responsabilitat del centre docent militar.

1. És responsabilitat del director del centre docent militar afavorir el desenvolupament
del professorat, la seva promoció personal i professional i el seu suport individual perquè
millori de manera contínua el seu exercici docent i, en conseqüència, la seva contribució a
la millora de la qualitat de l’ensenyament.
2. Els centres docents militars han de verificar que el professorat exerceix la docència
de conformitat amb les competències que estableix l’article 4.
3. Correspon a cada centre docent militar l’avaluació de l’activitat docent dels seus
professors de conformitat amb el que descriu aquest règim.
CAPÍTOL VIII
Distintiu del professorat
Article 34.

Distintiu de permanència de l’ensenyament a les Forces Armades.

1. El distintiu de permanència de l’ensenyament a les Forces Armades ha de seguir
el model creat en el Reial decret de 24 de març de 1915, reformat per la Circular de 21 de
maig de 1931. Aquest model es detalla a l’annex III.
2. És l’únic distintiu de permanència tant per a l’ensenyament de formació i
perfeccionament com per al d’alts estudis de la defensa nacional.
Article 35.

Distintiu de funció de l’ensenyament a les Forces Armades.

Els distintius de funció de l’ensenyament a les Forces Armades són de dues classes:
a) De l’ensenyament de formació i perfeccionament. El model és el que figura a
l’annex III.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 117

Dimecres 17 de maig de 2017

Secc. I. Pàg. 16

b) Dels alts estudis de la defensa nacional. És el mateix que el de l’ensenyament de
formació i perfeccionament amb l’excepció que els penjolls del llaç de seda són de color
blau cel acabats amb serrells de fil daurat. Aquest model es detalla a l’annex III.
Article 36.

Concessió i ús.

El subsecretari de Defensa ha de fixar les normes per a la concessió dels distintius del
professorat.
ANNEX I
Models de fórmules de nomenament i de publicació d’adscripció temporal de
professors
1.

Nomenament de professor de número militar.

«En virtut del que estableix l’article 9 del règim del professorat dels centres docents
militars, es nomena professor de número de… (nom del centre docent militar) …, adscrit
al… (departament/secció departamental) …, sense perjudici de la seva destinació actual i
en compatibilitat amb aquesta, el …(ocupació, nom i cognoms) …, per a l’/les assignatura/
es … (nom de l’/les assignatura/es) …, pel període de temps comprès entre el/l’ … (data
d’inici) … i el/l’...(data de finalització)...»
2.

Nomenament de professor de número civil.

«En virtut del que estableixen l’article 304 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic, i l’article 9 del règim del
professorat dels centres docents militars, designo el senyor...........…(nom i dos cognoms)
amb NIF núm. …….. professor de número per a l’/les assignatura/es … (nom de l’/les
assignatura/es) …, durant el període comprès entre el/l’… (data d’inici) …i el/l’ … (data de
finalització) …, per un import de/d’ …..... € a dur a terme a...(nom del centre docent
militar)...»
3.

Nomenament de professor emèrit.

«En virtut del que estableix l’article 10 del règim del professorat dels centres docents
militars, es nomena professor emèrit de… (nom del centre docent militar) …, adscrit al …
(departament/secció departamental) …, el …(ocupació o càrrec, nom i cognoms)...»
4.

Nomenament de professor honorífic.

«En virtut del que estableix l’article 11 del règim del professorat dels centres docents
militars, es nomena professor honorífic de … (nom del centre docent militar) … el …
(ocupació o càrrec, nom i cognoms)...»
5.

Nomenament de professor visitant militar.

«En virtut del que estableix l’article 12 del règim del professorat dels centres docents
militars, es nomena professor visitant de … (nom del centre docent militar) …, adscrit al …
(departament/secció departamental) …, sense perjudici de la seva destinació actual i en
compatibilitat amb aquesta, el …(ocupació, nom i cognoms) …, per a l’/les assignatura/es
… (nom de l’/les assignatura/es) …, pel període de temps comprès entre el/l’… (data
d’inici) …i el/l’... (data de finalització)...»
6.

Nomenament de professor visitant civil.

«En virtut del que estableixen l’article 304 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic, i l’article 12 del règim del
professorat dels centres docents militars, DESIGNO EL SR..............…(nom i dos cognoms)
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amb NIF núm. …….. professor visitant per a l’/les assignatura/es … (nom de l’/les
assignatura/es) …, durant el període comprès entre el/l’ … (data d’inici) … i el/l’ … (data de
finalització) …, per un import de/d’ …..... € a dur a terme a... (nom del centre docent
militar)...»
7.

Nomenament de professor associat militar.

«En virtut del que estableix l’article 13 del règim del professorat dels centres docents
militars, es nomena professor associat de … (nom del centre docent militar) …, adscrit al
…(departament/secció departamental) …, sense perjudici de la seva destinació actual i en
compatibilitat amb aquesta, el …(ocupació, nom i cognoms) …, per a l’/les assignatura/es
… (nom de l’/les assignatura/es) …, pel període de temps comprès entre el/l’ … (data
d’inici) … i el/l’... (data de finalització)...»
8.

Nomenament de professor associat civil.

«En virtut del que estableixen l’article 304 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, text refós de la Llei de contractes del sector públic, i l’article 13 del règim del
professorat dels centres docents militars, designo el Sr........…(nom i dos cognoms) amb
NIF núm. …….. professor associat per a l’/les assignatura/es … (nom de l’/les assignatura/
es) …, durant el període comprès entre el/l’ … (data d’inici) … i el/l’ … (data de finalització)
…, per un import de/d’..….....€ a dur a terme a... (nom del centre docent militar)...»
9.

Publicació d’adscripció temporal a un departament o secció departamental.

«En virtut del que estableix l’article 16 del règim del professorat dels centres docents
militars, s’autoritza l’adscripció temporal del …(ocupació, nom i cognoms) … al …
(departament/secció departamental) … de...(nom del departament / secció departamental)
…, pel període de temps comprès entre el/l’ … (data d’inici) … i el/l’ … (data de
finalització)...».

NRE. ECTS

HORES
PREPARACIÓ

HORES
IMPARTICIÓ

HORES TUTORIA
ASSIGNATURA (*)

HORES
CORRECCIÓ (**)

…..
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(*) Hores tutoria assignatura, classes de reforç,…
(**) Hores correcció i revisió d’exàmens, treballs, confecció actes,….

REUNIONS DEPARTAMENT O SECCIÓ DEPARTAMENTAL / PLANIFICACIÓ CURS

ALTRES ACTIVITATS

CURS
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RECERCA

TUTORIA GRUP O CLASSE

ASSIGNATURA

NOM PROFESSOR:

DEPARTAMENT / SECCIÓ DEPARTAMENTAL:

PLA ESTUDIS:

CENTRE DOCENT MILITAR:

Memòria del professor
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ANNEX III
Distintius de permanència i funció del professorat
1.

Distintiu de permanència.

22

3

3

11
17
28
35

Sense escala (cotes en mm)
Consisteix en una estrella blanca de cinc puntes, filetejades d’or, cadascuna de les
quals acaba en una bola del mateix metall. Al centre d’aquesta estrella hi ha un cercle
vermell sobre el qual consta la paraula «PROFESSORAT», i dins d’aquest cercle i sobre
fons blanc figura un cap de la deessa Minerva. L’estrella va inscrita en un cercle de
branques de llorer de color verd.
El cercle llorejat té un radi de 14 mil·límetres; en sobresurten les cinc boles terminals
dels braços de l’estrella amb un diàmetre de dos mil·límetres; l’amplada del filet d’or és
d’un mil·límetre; el cercle vermell ha de passar pels vèrtexs dels angles obtusos de
l’estrella i té una amplada de tres mil·límetres en el seu anell circular. (Tot això d’acord amb
el dibuix que il·lustra aquesta disposició).
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Distintiu de funció de l’ensenyament de formació i perfeccionament.

Consisteix en un llaç de seda dels colors nacionals, de quatre centímetres de diàmetre
amb penjoll dels mateixos colors i d’un centímetre i mig de llarg, penjolls acabats amb
serrells de fil daurat d’un centímetre i mig de longitud. Al centre del llaç una agulla, de les
mateixes mides que el cercle vermell del distintiu de permanència, en què va esmaltat
sobre fons blau un cap de la deessa Minerva, dins d’un cercle d’esmalt blanc, amb la
llegenda d’«Ensenyament Militar». Sobre aquest cercle va en metall daurat la corona amb
què culmina l’escut d’Espanya. (Tot això d’acord amb el dibuix que il·lustra aquesta
disposició).

3.

Distintiu de funció de l’ensenyament d’alts estudis de la defensa nacional.

És el mateix que el de l’ensenyament de formació i perfeccionament amb l’excepció
que els penjolls del llaç de seda són de color blau cel acabats amb serrells de fil daurat
d’un centímetre i mig de longitud.
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