
 

 

 

INSTRUCCIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Número: 4 

Assumpte: Pagaments al docent corrector 

Data: 26/01/2021 

Les correccions de les proves de quart d’ESO estan sotmeses a la Resolució 

EDU/2450/2020, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització 

de la prova d'avaluació de quart curs d'educació secundària obligatòria i es convoca les 

proves per al curs 2020-2021 (DOGC 8244 - 9.10.2020). 

La retribució serà la següent: 

- Competència matemàtica, cientificotecnològica i llengua anglesa: 1 €/prova  

- Competència de llengua catalana i llengua castellana: 1.50 €/prova 

- Competència de llengua francesa (full de resposta part tancada i oberta): 2.30 

€/prova  

- Competència de llengua alemanya (full de resposta part tancada i oberta): 2.30 

€/prova  

- Competència d’aranès (full de resposta part tancada i oberta): 2.30 €/prova 

* Les preguntes de resposta tancada es corregiran automàticament (excepte les 

llengües francesa, alemanya i aranesa). Només caldrà corregir les preguntes obertes a 

través de la plataforma en línia. 

* La correcció de proves de correcció interna és responsabilitat del centre i no està 

retribuïda. 

 Docents de centres del Departament d’Educació:  

La participació del docent corrector està regulada pels articles 2, 4 i 5 de la Llei 

21/1987, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, 

i dels articles 22 i 26.1 del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó 

del servei. 

 

 



 

 

 

Així mateix, el docent corrector ha de validar telemàticament, a l’aplicació 

informàtica, el document d’encàrrec i el nombre de proves corregides.  

 Docents de centres d’altres titularitats:  

El docent corrector ha d’acceptar la minuta amb el nombre de proves que ha corregit, 

comprovar l’IBAN i, una vegada acceptada la informació, apareixerà automàticament 

un document pdf que es podrà descarregar. 

ACLARIMENTS IMPORTANTS 

Retencions  

 Docent corrector de centres del Departament d’Educació: 

Des de l’entrada en vigor del RDL 16/2013, de 20 de desembre, s’ha modificat el 

concepte de pagament de tots els col·laboradors interns del Departament imputant-

los a un concepte on, si és necessari, es fa una major cotització a la Seguretat Social 

que fins al 2013 no es produïa, atès que aquests pagaments, fets per la mateixa entitat 

que té contractada a la persona concreta, es consideren un major rendiment del 

treball.  

Aquesta modificació afecta de manera diferent als treballadors segons quines siguin 

les seves circumstàncies salarials i de règim de previsió social.  

Per tant, a cada corrector se li aplicarà un percentatge de retenció diferent, en funció 

dels seus ingressos i retencions anuals. 

 Docent corrector de centres d’altres titularitats: 

En aplicació de la legislació vigent a data d’avui, la retenció serà del 15% sobre l’import 

brut del nombre de proves corregides, que es regularitzarà en la declaració de la 

renda. 


