INSTRUCCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT SOBRE
L’ORGANITZACIÓ DE LES ITINERÀNCIES DELS PROFESSORS A LA XARXA DE
CENTRES PÚBLICS D’INFANTIL I PRIMÀRIA DE LES ILLES BALEARS
NORMATIVA DE REFERÈNCIA
- El Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei
del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears (BOIB 20/04/02, n.
48)
- El Decret 106/2004, de 28 de desembre, de modificació del Decret 54/2002, de 12
d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó de servei del personal al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 30/12/04, n.186)
- El Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les
escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels
col·legis públics d’educació infantil i primària (BOIB 05/10/02, n. 120)
INSTRUCCIONS
Professor itinerant
1. Aquestes instruccions són d’aplicació als professors que el mateix dia desenvolupa el seu
horari a dos centres de diferent localitat.
2. L’acceptació d’una plaça compartida entre dos centres implica que el professor/la
professora es fa responsable de posar els mitjans materials necessaris per als
desplaçaments.
Horaris i organització dels centres
1. Els horaris dels professors o professores i dels grups d’alumnes s’han d’organitzar de
manera que els desplaçaments dels professors entre centres no sigui el mateix dia.
2. Es donaran instruccions als centres perquè elaborin els horaris de manera que els
professors itinerants només tinguis dedicació diària en un sol centre.
3. Els professors o les professores itinerants han d’assistir a totes les reunions necessàries
per al desenvolupament de la seva tasca. Per això s’ha de garantir, sempre que sigui
possible, que els professors itinerants puguin assistir a totes les reunions de cicle, de
coordinació, d’equips educatius, de claustre, etc. Els centres han de tenir en compte aquest
criteri amb caràcter prioritari a l’hora d’elaborar els horaris anuals.
4. Sempre que sigui possible, els professors itinerants no han de tenir assignada tutoria
d’alumnes.
5. Els professors o les professores itinerants no han d’atendre més grups que els professors
no itinerants de la mateixa especialitat.
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Quilometratges
1. El càlcul de quilometratge es fa sempre entre els dos centres compartits el mateix dia. Es
compten els quilòmetres recorreguts per anar d’un centre a l’altre.
2. En aquells casos en què les carreteres estiguin tallades com a conseqüència
d’inundacions, esllavissades, etc., s’han de comptar els quilòmetres de recorregut dels
itineraris alternatius.
3. La Conselleria d’Educació i Universitat homologarà la seva llista de distàncies
quilomètriques amb les d’altres conselleries del Govern de les Illes Balears.
Reduccions horàries
1. Els professors o les professores itinerants han de gaudir d’una reducció de temps d’acord
amb la durada del desplaçament.
2. Els desplaçaments per assistència a reunions de coordinació s’han de comptar dins
l’horari no lectiu d’obligada permanència al centre.
Ajuts econòmics
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de 7 de setembre de 1998 per la qual es
dicten normes en matèria d’ajuts econòmics per als sinistres de trànsit del personal
funcionari (BOCAIB 22/09/1998, n. 121).
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