INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS
CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I
EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER AL CURS 2016-2017
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1. PLANIFICACIÓ DE CENTRE
1.1 Calendari del curs
El calendari s’ha d’adequar al calendari escolar anual fixat per la Resolució de 27
de maig de 2016.
1.2 Horaris
1.2.1 Horari general del centre, dels alumnes i dels professors
Els horaris s’han d’adequar a les instruccions sobre l’horari general del
centre, dels alumnes i dels professors.
1.2.2 Hores de coordinacions i òrgans de Govern
Les hores de coordinacions i d’òrgans de govern es troben als Criteris per a la
confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics.
Curs 2016-17.
1.3 Avaluació dels alumnes
L’avaluació dels alumnes del segon cicle d’educació infantil i dels alumnes
d’educació primària es pot consultar a la normativa publicada al WEIB.
1.4 Coordinació entre etapes i centres
Per dur a terme la coordinació entre l’educació primària i l’educació secundària
obligatòria, els centres educatius s’han d’atendre al que disposa l’article 11 de
l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de juliol de 2014.
1.5 Emergències, simulacres d’evacuació i accidents laborals
En els següents enllaços podeu trobar la informació sobre emergències, i
simulacres d’evacuació i accidents laborals.
1.6 Primers auxilis i accidents escolars

En els següents enllaços podeu trobar la informació sobre primers auxilis i
accidents escolars.
1.7 Activitats complementàries i extraescolars
Les instruccions sobre les activitats complementàries i extraescolars es troben a la
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pàgina web del Servei de Centres Educatius.
1.8 Transport escolar, escola matinera i menjador escolar
Els serveis complementaris de transport escolar, escola matinera i menjador
escolar es regeixen per les instruccions del Servei de Comunitat Educativa.
1.9 Voluntariat educatiu
El voluntariat educatiu es regeix per les instruccions del Servei de Comunitat
Educativa.
1.10 Tractament de dades, documents i imatges
Al següent enllaç es poden trobar les instruccions sobre tractament de dades,
documents i imatges.
1.11 Ús de les instal·lacions dels centres educatius
La regulació de l’ús de les instal·lacions dels centres es troba al lloc web del Servei
de Centres Educatius.
1.12 Informació sindical
Els equips directius dels centres han de trametre al col·lectiu corresponent, pels
mitjans que considerin oportuns, la informació sindical que arribi al centre
procedent dels sindicats representatius de l’ensenyament de les Illes Balears.
2 PROJECTE EDUCATIU I ÒRGANS DE GOVERN I COORDINACIÓ
La informació sobre la concreció i el desplegament del projecte educatiu de centre i el
òrgans de govern i coordinació dels centres educatius es poden trobar a la pàgina web
del Servei d’Ordenació Educativa.
3 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

3.1 Equips de suport i serveis d’orientació educativa
La composició i les funcions de l’equip de suport s’estableixen al Títol III, Capítol
IV del Decret 119/2002, de 27 de setembre (ROC d’infantil i primària).
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La definició i funcions dels serveis d’orientació educativa s’estableixen als articles
38 i 39 del Decret 39/2011.
Les funcions de l’Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) estan recollides a l’annex 1 apartat
2, nivell 5 de la Resolució del director general de Treball.
3.2 Recursos i serveis
La resta de recursos i serveis per a l’atenció als alumnes es troben al web del Servei
d’Atenció a la Diversitat.
3.3 Centres de menors sotmesos a mesures de protecció o reforma
L’atenció educativa en unitats docents adscrites a centres socioeducatius de
menors sotmesos a mesures de protecció o reforma es regula a les instruccions
sobre els centres d’internament del Pinaret i Es Fusteret i les instruccions sobre els
centres d'acollida temporal.
4 ALTRES DISPOSICIONS
4.1 Gestió dels centres
La informació relacionada amb l’accés als programes informàtics de gestió dels
centres es troben a la pàgina del WEIB.
En relació amb la gestió econòmica dels centres, els preus màxims corresponents a
les aportacions dels alumnes per activitats escolars són:
 Educació infantil: 53 €.
 Educació primària: 38 €.
4.2 Tutorització del personal funcionari interí
La informació sobre la tutorització dels funcionaris interins que per primera vegada
accedeixen a la funció docent es trobarà a la pàgina web de la Direcció General de
Personal Docent.
4.3 Alumnes universitaris en pràctiques
Els centres educatius poden acollir alumnes universitaris en pràctiques d’acord
amb els pràcticums publicats a la pàgina web del Servei d’Universitat de la Direcció
general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior.
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4.4 Equipaments
En cas de necessitats d’equipaments didàctics o de mobiliari, la direcció del centre
els ha de sol·licitar, per mitjà del GestIB, al Servei de Centres Educatius de la
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.
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