RECULL DE DOCUMENTACIÓ
DE LES 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

1. PLANIFICACIÓ DE CENTRE
1.1 Calendari del curs
 Calendari escolar del curs 2016-17.
 Resolució del conseller d’educació i Universitat de 27 de maig de 2016 per la
qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-17 per als centres docents no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’educació i
Universitat de 27 de maig de 2016 per la qual s’estableix el calendari escolar del
curs 2016-17 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma
de les Illes Balears (BOIB núm 72, de 9 de juny)
1.2 Horaris


1.2.1 Horari general del centre, dels alumnes i dels professors
Instruccions sobre l’horari general dels centres, dels alumnes i dels professors
dels centres d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears.

1.2.2 Hores de coordinacions i òrgans de Govern
 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





Llistat de normativa referida al currículum d’educació infantil i d’educació
primària que apareix a la web del Servei d’Ordenació Educativa.
Ordre de la Consellera d’educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de
2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes
Balears (Versió consolidada, actualitzada el 6/06/2016).
Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació
primària a les Illes Balears.
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015
sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes
Balears.

1.4 Coordinació entre etapes i centres
 Article 11 de l’ Ordre de la Consellera d’educació, Cultura i Universitats de dia 21
de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les
Illes Balears
1.5 Emergències, simulacres d’evacuació i accidents laborals








Instruccions per fer front a les emergències i al risc de fenòmens meteorològics
adversos
Llistat de la documentació que es pot trobar a la web del Servei de Prevenció de
Riscs Laborals
Orientacions per a la realització d'un simulacre d’evacuació d'emergència en
centres docents.
Procediment de notificació de simulacres en centres docents.
Fitxes de seguiment periòdiques del pla d’emergència.
Normes de prevenció i evacuació.
Model d’informe de simulacre en centre docent.

Accidents laborals
 Instruccions sobre la notificació d’accident laboral per als centres docents no
universitaris.
 Annex I: Imprès de comunicació d’ incident, accident laboral i malaltia
professional.
 Comunicat Mútua Balear (interins).
1.6 Primers auxilis i accidents escolars





Llistat de la documentació que es pot trobar a la web del Servei de Centres sobre
primers auxilis i altres problemes de salut als centres educatius.
Llistat de la documentació que es pot trobar a la web del Servei de Centres sobre
protocol de primers auxilis per problemes de salut crònics.
Llistat de la documentació que es pot trobar a la web del Servei de Centres sobre
accidents escolars.
Carpeta atenció accidents escolars

1.7 Activitats complementàries i extraescolars


Instruccions sobre les activitats complementàries i extraescolars.

1.8 Transport escolar, escola matinera i menjador escolar


Instrucció de 2 de maig de 2016 del director general d’Innovació i Comunitat
Educativa per al funcionament del transport escolar i el transport escolar
adaptat durant el curs 2016-17.




Instruccions del 8 de juny de 2016 del director general d’Innovació i Comunitat
Educativa per les quals es regula l’obertura de centres escolars als matins en
horari no lectiu per al curs escolar 2016-17.
Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb
les cafeteries dels IES, el servei escolar de menjador als centres públics no
universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2016-2017.

1.9 Voluntariat educatiu
 Instruccions del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 16 de
maig de 2016 en relació amb el voluntariat educatiu.
1.10 Tractament de dades, documents i imatges
 Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d’avaluació als
centres d’ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.
1.11 Ús de les instal·lacions dels centres educatius
 Instruccions sobre l’ús de les instal·lacions als Centres Públics
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
 Instruccions sobre projectes institucionals i autonomia pedagògica dels centres
d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears.
3 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

3.1 Equips de suport i serveis d’orientació educativa






Llistat de la documentació que es pot trobar a la web del Servei d’Atenció a la
diversitat sobre les diverses instruccions que en depenen.
Títol III, Capítol IV del 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.
Articles 38 i 39 del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a
la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitar
sostinguts amb fons públics .
Annex 1 apartat 2, nivell 5 de la Resolució del director general de Treball
mitjançant la qual es disposa el registre i la publicació oficial de l’Acord de la
Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del personal laboral de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, relatiu a les funcions de les categories
professionals. Resolució del director general de Treball.

3.2 Recursos i serveis
 Resum de la documentació que es pot trobar a la web del Servei d’Atenció a la
diversitat sobre recursos i serveis per a l’atenció dels alumnes.
3.3 Centres de menors sotmesos a mesures de protecció o reforma
 Instruccions de la direcció general d’Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat que regulen aspectes d’organització, coordinació i funcionament de
les unitats externes de la conselleria d’educació i cultura adscrites als centres
d’internament del Pinaret i Es Fusteret.
 Instruccions de la direcció general d’Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat que regulen aspectes d’organització, coordinació i funcionament de
les unitats externes de la conselleria d’educació i cultura adscrites a centres
d’acollida temporal.
4 ALTRES DISPOSICIONS
4.1 Gestió dels centres
4.2 Tutorització del personal funcionari interí


Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de juliol de 2016 per
la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins per als
cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

4.3 Alumnes universitaris en pràctiques


Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior
de 16 d’agost de 2016 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes
Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat
de les Illes Balears.



Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament
Superior de 16 d’agost de 2016 per la qual es convoquen els centres
educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els
estudiants en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster Universitari de
Formació del Professorat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància
(UNED).

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.

1.1

1.1 Calendari del curs
 Calendari escolar del curs 2016-17.
 Resolució del conseller d’educació i Universitat de 27 de maig de 2016 per la
qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-17 per als centres docents
no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’educació i
Universitat de 27 de maig de 2016 per la qual s’estableix el calendari escolar
del curs 2016-17 per als centres docents no universitaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (BOIB núm 72, de 9 de juny)
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x Inici infantil, primària, ESO i batxillerat
x Inici cicles d’FPB, GM i GS
x Inici ensenyaments de règim especial (excepte EOI)
x Inici Escoles Oficials d’Idiomes i ensenyaments d’adults
x Final d’activitats lectives de 2n de batxillerat i EOI
x Final de curs de la resta d’estudis
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Cal afegir el dia del centre i les dues festes locals.
Total dies lectius: 176
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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

6582

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de maig de 2016 per la qual s’estableix el
calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres docents no universitaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears

Fets
Amb la finalitat que tots els centres educatius que imparteixen ensenyaments de nivells no universitaris puguin planificar i organitzar
correctament el curs 2016-2017, i un cop oït el Consell Assessor del Calendari Escolar, regulat mitjançant l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura 28 d’abril de 2005 (BOIB núm. 67, de 3 de maig), modificada per l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 2 de maig de
2016 (BOIB núm. 56, de 5 de maig), i integrat pels representants que es nomenen en l’Ordre esmentada, és necessari dictar una resolució que
reguli el calendari escolar del curs 2016-2017 per a tots els centres docents no universitaris de les Illes Balears.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (BOE de 4 de juliol).
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013,
de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) (BOE núm. 295, de 10 de desembre).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/72/952580

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3
d’abril).
4. La disposició addicional tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 49, de 3 d’abril).
5. L’Ordre de 21 de maig de 2002 de la Conselleria d’Educació i Cultura per la qual es regula la jornada i l’horari escolar als centres públics i
als centres privats sostinguts amb fons públics d’educació infantil, d’educació primària i d’educació especial.
6. L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 28 d’abril de 2005 per la qual es crea i regula el Consell Assessor del Calendari Escolar
(BOIB núm. 67, de 3 de maig), modificada per l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 2 de maig de 2016 (BOIB núm. 56, de 5 de
maig).
7. L’Acord del Consell de Govern de 10 d’abril de 2015 pel qual s’aprova el calendari de festes per a l’any 2016 en l’àmbit de les Illes
Balears (BOIB núm. 52, d’11 d’abril).
8. La Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 20 d’octubre de 2015 per la qual es fa públic el calendari laboral general i
local per a l’any 2016 en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 156, de 27 d’octubre).
9. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer (BOE núm. 51, d’1 de març, i suplement en
català núm. 5 de 1983), i reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, de 16 de març, i suplement en català núm. 9,
de 16 de març), el qual estableix en l’article 36.2 que, en matèria d’ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
10. El Decret 12/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 2 de juliol), segons la
redacció fixada pel Decret 1/2016, de 16 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost,
pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (BOIB núm. 23, de 18 de febrer).
Per tot això, i d’acord amb la proposta de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de 26 de maig de 2016, dict la següent

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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RESOLUCIÓ
Primer
Establir el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el qual
figura en l’annex d’aquesta Resolució.
Segon
Disposar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d’acord amb els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB, d’acord amb els articles 10 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 27 de maig de 2016
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà

ANNEX
Calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/72/952580

1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució s’ha d’aplicar a tots els centres educatius de titularitat pública que imparteixen primer cicle d’educació infantil i als
centres públics, privats i privats concertats de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària, formació professional,
batxillerat, educació d’adults, educació especial i règim especial de les Illes Balears.
2. Programació general anual
La programació general anual (PGA) ha d’incloure el calendari escolar (inici i finalització del curs, vacances, dies festius i Festa Escolar
Unificada), els dies de lliure designació i l’horari del centre, així com qualsevol possible modificació, prèvia autorització de la Direcció
General de Planificació, Ordenació i Centres.
3. Professors
3.1. En el cas dels centres públics de primer cicle d’educació infantil, tots els professors han de disposar d’un mínim de cinc dies per
organitzar el curs abans del començament de les activitats lectives.
3.2. A la resta de centres, els professors que imparteixen segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària, formació
professional, batxillerat, educació d’adults, educació especial i règim especial han d’iniciar les activitats el dia 1 de setembre de 2016.
Els primers dies s’han de destinar, fins al començament de les activitats lectives, a l’organització del curs, així com a activitats de diversa
índole pedagògica i administrativa. L’acabament de les activitats no pot ser abans de dia 30 de juny de 2017.
3.3. Pel que fa als professors de centres privats i de centres privats concertats, aquesta Resolució s’ha d’aplicar segons el que disposen els
convenis col·lectius del sector i la normativa laboral vigent.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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4. Calendari
4.1. El curs escolar s’inicia el dia 1 de setembre de 2016 i finalitza el dia 31 d’agost de 2017.
4.2. Els titulars dels centres de primer cicle d’educació infantil han de fer públics el calendari escolar i l’horari d’obertura, així com tots els
serveis que s’hi ofereixen, a tota la comunitat educativa, en particular als pares i mares dels alumnes matriculats, abans de dia 17 de juliol de
2016.
Al mateix temps, han de fer arribar aquesta informació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, abans de la data
esmentada, mitjançant el GestIB.
Els centres han d’oferir els seus serveis de manera regular, continuada i sistemàtica. En tot cas, el calendari i l’horari escolar s’han d’ajustar
al que preveu l’article 16 del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació
infantil.
Cada centre ha d’establir un calendari específic per al temps d’adaptació dels infants que assisteixen per primera vegada a escola, que s’ha
d’articular en coherència amb altres mesures, com la informació, l’estabilitat dels grups d’infants i dels tutors assignats, les mesures
d’acolliment i les primeres entrevistes amb les famílies.
4.3. Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial dels centres públics, privats i privats concertats
inicien les activitats lectives el dia 12 de setembre de 2016 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2017, amb un total de 176 dies lectius.
El dia 12 de setembre, les dues primeres hores es poden dedicar, opcionalment, a la recepció i l’acolliment d’alumnes. A partir de la tercera
sessió, s’ha de seguir l’horari ordinari de classe. També es pot establir, fins al dia 18 de setembre, un període d’adaptació per als alumnes del
primer curs del segon cicle d’educació infantil (3 anys) i per als alumnes dels cursos segon i tercer (4 i 5 anys), sempre que sigui el seu
primer any d’escolarització i que es disposi del vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa. Aquest període d’adaptació no pot
condicionar ni afectar el desenvolupament normal dels serveis complementaris.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/72/952580

4.4. Els alumnes d’educació secundària obligatòria i de batxillerat dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activitats
lectives el dia 12 de setembre de 2016, dia que s’ha de dedicar a la recepció i l’acolliment dels alumnes, i les finalitzen el dia 22 de juny de
2017, amb un total de 176 dies lectius.
Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat finalitzen les activitats lectives el dia 31 de maig de 2017, sens perjudici
d’adaptar-se al que, en el seu moment, disposi la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, en concordança amb les proves
d’accés a la universitat. Els centres han d’oferir a aquests alumnes activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al
d’inici de les proves, orientades d’acord amb les opcions posteriors.
Els centres d’educació secundària poden organitzar activitats de recepció i acolliment amb el mateix format que els de primària.
4.5. Els alumnes de formació professional bàsica i de cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional inicien les
activitats lectives el dia 19 de setembre de 2016 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2017.
Els centres integrats de formació professional inicien les activitats lectives el dia 19 de setembre de 2016 i les finalitzen el dia 22 de juny
de 2017.
4.6. Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa, els de cicles formatius de grau mitjà i superior d’arts plàstiques i
disseny i els d’ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 26 de setembre de 2016 i les finalitzen el dia
22 de juny de 2017.
4.7. Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives el dia 3 d’octubre de 2016 i les finalitzen el dia 31 de maig
de 2017. El mes de juny, fins dia 22, s’ha de dedicar a exàmens.
4.8. Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 3 d’octubre de 2016 i les finalitzen el dia 22 de juny de
2017 (primer quadrimestre: del 3 d’octubre de 2016 al 10 de febrer de 2017; segon quadrimestre: del 20 de febrer de 2017 al 22 de juny de
2017).
4.9. Els alumnes dels estudis superiors de disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, dels estudis superiors d’art
dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i dels estudis superiors de música del Conservatori Superior de Música
de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 26 de setembre de 2016 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2017.
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5. Horari
5.1. Centres públics de primer cicle d’educació infantil
- Els horaris d’entrada i de sortida han de ser flexibles. A aquest efecte, els centres públics de primer cicle d’educació infantil poden
establir unes franges horàries per a entrades i sortides disposades en diferents moments al llarg del dia dins uns marges que permetin
el funcionament estable de cada grup d’infants.
- L’horari ha de fer possible i ha de facilitar que les mares que vulguin alletar els seus infants puguin acudir al centre. En tot cas, als
infants de lactància materna se’ls permetrà qualsevol horari per fer possible aquest alletament, sempre que es tengui en compte
l’establiment de mesures que limitin les distorsions en el funcionament del grup.
- A principi de curs, el centre ha de tenir en compte, si escau, la modificació d’horaris per dur a terme el procés d’adaptació dels
infants. Durant aquest procés s’ha de tenir una especial cura de les relacions entre les famílies, els docents i els infants. Correspon al
titular del centre autoritzar la modificació d’horaris.
- Els centres han d’establir un temps de permanència màxima dels infants als centres, que en cap cas pot superar les 8 hores diàries
, amb excepció del que s’estableix en el paràgraf següent. A aquest efecte, s’han de computar tant el temps d’atenció educativa
directa com els serveis complementaris, els de menjador, les activitats extraescolars i altres activitats similars.
Aquest temps es pot ampliar per un període determinat en casos excepcionals i sempre d’acord amb els criteris que s’estableixin al centre.
Aquesta necessitat s’ha de justificar i sempre s’han de prioritzar les necessitats i els drets de l’infant. En tot cas, el centre ha d’informar el
Departament d’Inspecció Educativa (DIE) d’aquests criteris, així com dels casos en què sigui autoritzat per ampliar l’horari.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/72/952580

5.2. Centres de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial
- Tots els centres de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial han de mantenir la jornada i l’horari
establerts per al curs 2015-2016, llevat dels que hagin rebut el document administratiu corresponent o la comunicació d’autorització
de la Conselleria en resposta a la seva sol·licitud d’autorització de canvi de jornada.
- Els centres públics de segon cicle d’educació infantil i educació primària que, per raons de necessitat o a petició de la comunitat
escolar, necessiten o volen un horari diferent de l’establert per al curs 2016-2017 han de presentar una sol·licitud a la Direcció
General de Planificació, Ordenació i Centres i s’han d’atenir al que disposa l’Ordre de 21 de maig de 2002, en la qual es dicten les
instruccions sobre la modificació de la jornada i/o l’horari escolar a les escoles de segon cicle d’educació infantil i als col·legis
d’educació primària.
- Els centres privats o privats sostinguts amb fons públics de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial
que, per raons de necessitat o a petició de la comunitat escolar, necessiten o volen un horari diferent del previst, s’han d’atenir al que
estableix l’article 57, lletra f, de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. Al mateix temps, i segons
aquesta normativa, han de notificar els canvis a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres mitjançant el GestIB.
5.3. Centres d’educació secundària que imparteixen estudis d’educació secundària obligatòria, formació professional i batxillerat
- Tots els centres d’educació secundària que imparteixen estudis d’educació secundària obligatòria, formació professional i
batxillerat han de mantenir la jornada i l’horari escolar establerts per al curs 2015-2016, sens perjudici que els centres públics puguin
sol·licitar que es modifiquin a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres abans del dia 10 de juliol de 2017 i ho facin
constar en el GestIB.
- Els centres concertats que vulguin modificar la jornada i els horaris establerts s’han d’atenir al que estableix l’article 57, lletra f, de
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. Al mateix temps, i segons aquesta normativa, han de notificar
els canvis a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres mitjançant el GestIB.
5.4. Centres públics que comparteixen rutes de transport escolar
Tots els centres públics que comparteixen rutes de transport escolar amb altres centres han d’acordar un horari conjunt d’entrada i de sortida.
6. Vacances escolars
6.1. Els centres públics de primer cicle d’educació infantil han de seguir el calendari que estableixi el seu titular, de conformitat amb el que
disposa l’article 4.2 d’aquesta Resolució.
6.2. Pel que fa a la resta de centres, durant el curs escolar 2016-2017 tenen la consideració de períodes de vacances els següents:
Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
Pasqua: del 12 d’abril al 21 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
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Les activitats docents corresponents als dies 22 de desembre de 2016 i 12 d’abril de 2017 es poden dur a terme en un únic període temporal,
amb les mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l’equip directiu i s’inclou a la programació general anual del centre. En
cap cas no es poden suspendre els serveis complementaris.
7. Dies festius
7.1. Tenen la consideració de dies festius els següents:
Dia 12 d’octubre de 2016 (Festa Nacional)
Dia 1 de novembre de 2016 (Tots Sants)
Dia 6 de desembre de 2016 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2016 (Immaculada Concepció)
Té la consideració de dia no lectiu:
Dia 28 de febrer de 2017 (Festa Escolar Unificada)
També tenen la consideració de dies festius durant el 2017 els que determini la corresponent disposició de l’organisme competent.
7.2. Igualment, es consideren dies festius els mateixos dies de celebració de les dues festes locals oficialment determinades per la corporació
corresponent, d’acord amb la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 20 d’octubre de 2015 per la qual es fa públic el
calendari laboral general i local per a l’any 2016 en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 156, de 27 d’octubre).
Quan una de les festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2016-2017, el centre pot determinar, en substitució
d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/72/952580

L’elecció d’aquests dies no es pot fer fins que no es conegui el calendari de festes locals del 2017 i s’ha de notificar tant a la Direcció General
de Planificació, Ordenació i Centres, mitjançant el GestIB, com a les famílies dels alumnes i a les empreses concessionàries dels diferents
serveis escolars, si és possible abans de finalitzar el 2016 i sempre amb una antelació mínima de 30 dies naturals.
7.3. Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim
especial, d’ensenyament d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir un dia festiu de lliure disposició, el qual s’ha de fer constar en la
programació general anual del centre i s’ha de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una
antelació mínima de 30 dies naturals. Una vegada adoptat l’acord, s’ha d’anotar al GestIB.
Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin el mateix dia de lliure
disposició, sempre que sigui possible.
Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d’establir el mateix dia de lliure disposició.
7.4. Tota la informació referent als dies no lectius determinats pel centre docent ha de quedar enregistrada a l’apartat corresponent de
l’aplicació informàtica GestIB.
8. Modificacions
8.1. En el cas dels centres públics de primer cicle d’educació infantil, un cop anunciats el calendari i l’horari escolar per al curs 2016-2017, el
titular del centre únicament podrà modificar l’horari amb l’autorització de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.
8.2. Pel que fa a la resta de centres, aquest calendari escolar únicament pot ser modificat per aquesta Conselleria, un cop oït el Consell
Assessor i si hi ha una causa justificada.
Qualsevol modificació excepcional per part d’un centre del calendari escolar previst amb caràcter general en aquesta Resolució s’ha de
sol·licitar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb una antelació mínima de 30 dies naturals.
En cap cas el nombre de dies lectius corresponents a cada ensenyament no pot variar dels establerts en aquesta Resolució.
8.3. Són una excepció al que s’estableix en el punt anterior els cicles formatius de formació professional que s’imparteixen a distància, els
que s’imparteixen en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa (FP dual) i els que s’imparteixen mitjançant una organització
temporal especial.
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9. Publicitat del calendari escolar
Les direccions dels centres docents han d’informar del calendari escolar el claustre i el consell escolar en la primera reunió que tengui lloc
després que aquest es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i l’han d’exposar en un lloc visible tant per als alumnes com
per a les famílies dels alumnes i les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars.
10. Compliment
Les direccions dels centres docents i el Departament d’Inspecció Educativa, dins l’àmbit de les competències respectives, han de vetlar per
l’estricte compliment del calendari escolar.
11. Delegació de competències

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/72/952580

Es delega expressament en el director general de Planificació, Ordenació i Centres d’aquesta Conselleria la resolució de les peticions
referides a la modificació de l’horari o del calendari prevista en els articles 5 i 8 d’aquesta Resolució.
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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

7398

Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de maig
de 2016 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres docents no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 72, de 9 de juny)

S’ha advertit una errada, que s’indica a continuació, a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de maig de 2016 per la qual
s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Amb
la finalitat d’esmenar-la, i de conformitat amb el que estableix l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es du a terme la correcció següent:
Al punt 6 de l’Annex
Allà on diu:
6. Vacances escolars
6.1. Els centres públics de primer cicle d’educació infantil han de seguir el calendari que estableixi el seu titular, de conformitat amb el que
disposa l’article 4.2 d’aquesta Resolució.
6.2. Pel que fa a la resta de centres, durant el curs escolar 2016-2017 tenen la consideració de períodes de vacances els següents:
Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/83/954258

Pasqua: del 12 d’abril al 21 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
Les activitats docents corresponents als dies 22 de desembre de 2016 i 12 d’abril de 2017 es poden dur a terme en un únic període temporal,
amb les mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l’equip directiu i s’inclou a la programació general anual del centre. En
cap cas no es poden suspendre els serveis complementaris.
Ha de dir:
6. Vacances escolars
6.1. Els centres públics de primer cicle d’educació infantil han de seguir el calendari que estableixi el seu titular, de conformitat amb el que
disposa l’article 4.2 d’aquesta Resolució.
6.2. Pel que fa a la resta de centres, durant el curs escolar 2016-2017 tenen la consideració de períodes de vacances els següents:
Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
Pasqua: del 13 d’abril al 21 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
Les activitats docents corresponents als dies 22 de desembre de 2016 i 12 d’abril de 2017 es poden dur a terme en un únic període temporal,
amb les mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l’equip directiu i s’inclou a la programació general anual del centre. En
cap cas no es poden suspendre els serveis complementaris.

Palma, 20 de juny de 2016
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà
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1.2

Horaris
1.2.1 Horari general del centre, dels alumnes i dels professors
 Instruccions sobre l’horari general dels centres, dels alumnes i dels
professors dels centres d’educació infantil, primària i secundària de les Illes
Balears.
1.2.2 Hores de coordinacions i òrgans de Govern
 Criteris per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres
docents públics. Curs 2016-17.

Instruccions sobre l’horari general dels centres, dels alumnes i dels professors dels centres
d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears
1. Horari general del centre
L’horari general del centre, elaborat per l’equip directiu amb les aportacions del Claustre
i el Consell Escolar i aprovat pel director, o el titular del centre si s’escau, s’inicia en
obrir les portes d’entrada al recinte escolar i finalitza quan es tanquen. La direcció del
centre ha de vetllar per l’organització del període de temps d’aquest horari perquè es
pugin dur a terme les activitats incloses a la programació general anual.
S’han d’incloure almenys aquests aspectes:
a) Els dies, les hores i les condicions en què el centre ha d’estar obert, d’acord amb la
resolució del calendari escolar. Les modificacions que es produeixin en l’horari
general del centre respecte al curs anterior s’han de remetre a la Direcció General de
Planificació, Ordenació i Centres abans del 10 de juliol, per tal que, si escau,
l’autoritzi.
b) La distribució horària de les activitats lectives, que ha de respectar els criteris
pedagògics acordats pel claustre, els quals no es poden modificar per les preferències
horàries dels docents.
c) La distribució horària de les activitats no lectives (reunions d’òrgans de govern,
reunions d'òrgans de coordinació, etc.), que s’ha de programar de manera que no
interrompi l’horari lectiu dels alumnes.
Els directors dels centres que comparteixen personal, serveis o instal·lacions s’han de
posar d’acord, prèviament a l’elaboració de l’horari general del centre, a fi que es pugui
compatibilitzar les activitats dels dos centres que els afectin.
Durant l’horari d’activitats lectives, hi ha d’haver al centre un membre de l’equip directiu
present.
Als centres públics d’educació secundària, durant el mes de juliol hi ha d’haver al centre
el personal directiu i d’administració suficient per poder desenvolupar amb normalitat
les activitats d’aquest període, i garantir, en qualsevol cas, l’atenció a les famílies, el
procediment d’admissió i la formalització de la matrícula dels alumnes als diferents
ensenyaments que tengui autoritzats el centre, l’expedició de certificacions i la tramitació
de documentació.
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1.1 Elaboració i aprovació dels horaris
L’elaboració dels horaris és responsabilitat del cap d’estudis. En elaborar els horaris
dels professors, s’hi han d’incloure els períodes lectius i els complementaris, que han
de quedar degudament especificats en el programa de gestió de centres GestIB.
Quan s’hagi confeccionat l’horari, la direcció l’aprovarà provisionalment, el
distribuirà als professors i convocarà una sessió de claustre per tal de comprovar
que, en elaborar-lo, s’hi han seguit els criteris acordats i aprovats. Si no és així, caldrà
modificar-lo per adaptar-lo en el sentit procedent en un termini màxim de cinc dies,
durant els quals s’haurà de complir l’horari proposat, si fa al cas.
L’horari dels professors, incloent-hi tots els períodes de permanència en el centre, els
horaris dels grups d’alumnes i la resta d’informació horària significativa (hores de
visita dels tutors i dels professors, de disponibilitat de càrrecs directius, de guàrdies,
d’espais disponibles etc.), juntament amb el calendari d’activitats, s’exposaran en un
lloc accessible als membres de la comunitat educativa i es comunicaran al consell
escolar perquè en tengui coneixement.
Els horaris dels alumnes i dels professors s’han d’introduir al programa de gestió
(GestIB) abans del 30 de setembre amb la finalitat que el DIE ordeni, si és necessari,
les rectificacions o modificacions pertinents. És responsabilitat dels directors i dels
caps d’estudis dels centres (en l’àmbit de les seves competències) vetllar perquè es
registrin totes les dades, i que aquestes siguin reals.
L’horari individual dels professors que genera el GestIB s’ha d’imprimir, cada
professor l’ha de signar i s’ha d’arxivar a la secretaria del centre.
1.2 Centres públics
Educació infantil i primària
L’horari general del centre s’ha d’adequar al que estableix l’Ordre de 21 de maig de
2002.
Educació secundària.
L’horari general del centre es podrà desenvolupar en horari diürn per a tots els
centres, llevat dels centres que imparteixen ensenyaments en horari nocturn.
Horari diürn:
- L’horari diürn es podrà fer en torn de matí i/o en torn d’horabaixa.
- La distribució de l’horari lectiu en torn de matí s’ha de mantenir, amb caràcter
general, entre les 8h i les 15h. I la distribució de l’horari lectiu en torn d’horabaixa
es mantindrà, també amb caràcter general, entre les 15h i les 22h.
- La sessió de classe no serà inferior a 55 minuts. Per criteris didàctics, poden
programar-se sessions de durada diferent, sempre que el nombre total d’hores al
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llarg del curs per àrea, matèria o mòdul no variï.
- No es poden fer més de 3 sessions seguides de classe sense un esplai.
- El temps mínim d’esplai durant una jornada és de 30 minuts.
- Els temps d’esplai dels diferents cursos es poden organitzar de forma diferenciada.
- Diàriament no es faran a un mateix grup d’alumnes més de 6 sessions de classe a
ESO i 7 sessions a batxillerat i formació professional.
- Els grups d’alumnes no han de tenir hores lliures intercalades entre les de classe.
- Tots els ensenyaments que s’imparteixen a un mateix centre han de coincidir al
màxim possible en l’hora d’entrada i de sortida de cada dia de la setmana.
- Pel que fa als cicles de formació professional del sistema educatiu, els centres han
de vetllar perquè el segon grup que s’imparteix d’un mateix cicle s’ofereixi en un
torn diferent del que s’ofereix per al primer grup autoritzat i, sempre que sigui
possible, han de promoure un torn d’horabaixa.
- La Conselleria d’Educació i Universitat pot autoritzar distribucions horàries
diferents per a un cicle concret, per tal de contribuir a la formació permanent de
la ciutadania i atendre les demandes de qualificació del sistema productiu.
Horari nocturn
- Batxillerat: l’horari nocturn del batxillerat es desenvoluparà d’acord amb l’article
7 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de juny de 2009.
- Formació Professional: per poder impartir un cicle de formació professional en
horari nocturn, el centre ha de tenir autoritzada l’organització temporal especial
del cicle, atès que s’ha de respectar la durada total de cada mòdul establerta a les
normes que estableixen el desenvolupament curricular de cadascun dels títols. Per
demanar l’autorització s’ha d’atendre l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura de 13 de juliol de 2009.
En el model B del batxillerat, no es poden fer més de 3 sessions seguides de classe
sense un esplai i el temps mínim d’esplai durant una jornada és de 30 minuts.
En el model A del batxillerat (per blocs) i per formació professional, s’impartiran
diàriament un màxim de 5 sessions de classe, les sessions de classe han de tenir
una durada mínima de 55 minuts i a l’horari diari, s’hi ha d’incloure un esplai
mínim de 15 minuts.
1.3 Centres Concertats

Els centres concertats que vulguin modificar la jornada i els horaris establerts
s’han d’atenir al que estableix l’article 57, lletra f, de la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.
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Educació secundària
L’horari general del centre es podrà desenvolupar en torn de matí o en torn
d’horabaixa.
- La sessió de classe no serà inferior a 55 minuts. Per criteris didàctics, poden
programar-se sessions de durada diferent, sempre que el nombre total d’hores al
llarg del curs per àrea, matèria o mòdul no variï.
- No es poden fer més de 3 sessions seguides de classe sense un esplai.
- El temps mínim d’esplai durant una jornada és de 30 minuts.
- Els temps d’esplai dels diferents cursos es poden organitzar de forma diferenciada.
- Diàriament no es faran a un mateix grup d’alumnes més de 6 sessions de classe a
ESO i 7 sessions a batxillerat i formació professional.
- Es procurarà que l’hora d’entrada i de sortida sigui la mateixa cada dia de la
setmana per a tots els grups dels alumnes d’un mateix nivell.
2. Horari dels alumnes
Les sortides individuals dels alumnes del centre en l’horari de classes i d’activitats
escolars, que inclou el temps d’esplai, s’han d’autoritzar segons el procediment que cada
centre tengui establert en el reglament d’organització i funcionament (ROF).
Els alumnes menors d’edat romandran al centre durant el temps d’esplai, acompanyats
dels professors de guàrdia designats per la direcció.
L’absència del professor responsable d’un grup d’alumnes no ha de representar en cap
cas la interrupció de l’activitat lectiva d'aquests alumnes. La direcció del centre ha de
preveure’n la substitució i tenir present que l’atenció als alumnes és prioritària en relació
a altres activitats.
Cada centre ha de determinar al seu ROF, d'acord amb el Decret 121/2010 de drets i
deures dels alumnes i les Instruccions sobre absentisme escolar, el tractament que s'ha
de donar a les absències dels alumnes.
Les faltes d’assistència dels alumnes de formació professional dual en els centres
educatius es tractarà amb els mateixos percentatges i casos del règim presencial.
Centres d’educació infantil (segon cicle).
L’horari escolar d’aquests alumnes s'ha de confeccionar d’acord amb l'article 9 del
Decret 71/2008, de 27 de juny.
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Centres d'educació primària.
L’horari dels alumnes es defineix a l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats de dia 21 de juliol de 2014
En tot cas, la composició dels grups en els centres on hi hagi més d’un grup per nivell, es
farà sota el principi d’heterogeneïtat i d’acord amb els criteris proposats per la Comissió
de Coordinació Pedagògica (CCP) i aprovats pel Claustre.
Centres d'educació secundària
Educació secundària obligatòria (ESO): la distribució de l’horari lectiu setmanal és, la
que figura a l’Ordre ESO de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de
maig de 2015.
Batxillerat: la distribució de l’horari lectiu setmanal dels alumnes de batxillerat és la que
figura a l’Ordre batxillerat de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de
maig de 2015.
Formació professional (FP): la distribució horària de cadascun dels cicles formatius que
s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) es
troba a l’Ordre del Ministeri d’Educació que regula el currículum del cicle corresponent
per al seu àmbit d’actuació. En els cicles formatius que s’imparteixen d’acord amb la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), si
no es va dictar un currículum propi de les Illes Balears per a un cicle formatiu, s’ha de fer
servir la distribució que figura a la Resolució de 30 d’abril de 1996.
En els cicles formatius de formació professional bàsica, la distribució horària setmanal és
la que es determina a l’article 6 i a la disposició transitòria segona del Decret 25/2015 de
24 d’abril.
A l’horari dels alumnes de formació professional cal que figuri l’hora de tutoria, que és
obligatòria per a tots els alumnes. En el segon curs dels cicles formatius l’hora de tutoria
ha d’estar assignada al tutor de FCT.
3. Horari dels professors
3.1 Centres públics
El professors s’han d’incorporar als centres l’1 de setembre. Les tasques finalitzaran el 30
de juny. Els dies del mes de setembre anteriors al començament de les activitats lectives i
els dies del mes de juny posteriors a aquestes activitats s’han de dedicar a elaborar les
programacions, les memòries i els projectes prevists al Reglament orgànic dels centres.
Malgrat que l’adscripció administrativa al nou centre dels professors que es traslladen té
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efectes l'1 de setembre, aquests han d’acabar les tasques pendents (exàmens i
avaluacions) en els centres on tenien destinació durant el curs anterior, i s’han
d’incorporar efectivament al nou centre en acabar-les; en qualsevol cas, no pot ser
després del 7 de setembre. En el cas dels funcionaris interins, sempre que tinguin
nomenament per al curs 2016-17, també és d’aplicació i s’ha de tenir en compte que el
primer dia del nomenament han de prendre possessió de la plaça.
Els centres han de dedicar almenys un dia a l’acolliment dels nous professors per donarlos a conèixer tots els projectes, com també les normes d’organització i de funcionament.
Atès que les avaluacions finals de segon de batxillerat s’anticipen per la convocatòria de
les proves finals individualitzades, els professors d’aquests cursos hauran de mantenir les
activitats lectives amb els alumnes fins que s’hagin duit a terme les proves. Els dies
posteriors i fins al darrer dia d’activitats lectives previst al calendari escolar, la direcció del
centre els assignarà les tasques que consideri oportunes per completar el seu horari.
3.1.1 Professors majors de 55 anys
El professors majors de 55 anys poden acollir-se a una de les següents mesures:
1. Reducció de mitja jornada amb, la corresponent disminució de les
retribucions. Una vegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un
període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència
l’apartat següent.
2. Substitució per altres activitats sense disminució retributiva d’acord amb els
criteris per a la confecció de les quotes.
El requisit perquè un professor pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures serà
haver complert els 55 anys d’edat fins al 31 de desembre del curs escolar en què es
vol gaudir d’aquestes mesures.
La sol·licitud, segons model de l’annex , s’ha de presentar a la secretaria del centre de
destinació per al qual se sol∙licita, amb caràcter general, abans del 24 de març. El
director del centre, fins al 7 d’abril ha d’introduir al programa de gestió GestIB la
relació de persones que han fet la sol·licitud i arxivar aquestes sol·licituds a la
secretaria del centre, en l’expedient del professor.
3.1.2 Professors amb mitja jornada
S’ha de tenir en compte, en cada cas particular, l’article 30.4 del Reial decret
670/1987, de 30 d’abril, especialment pel que fa a les repercussions sobre l’haver
regulador per al càlcul de la pensió de jubilació i les prestacions de l’atur.
L’horari dels professors amb mitja jornada és el següent:
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- Educació infantil i primària: 12/13 hores lectives i 3/2 de complementàries.
- Educació secundària: 10 períodes lectius i 4 de complementaris. Es pot
augmentar un període lectiu amb la corresponent compensació (CHL).
3.1.3 Professors compartits a dos o més centres
Les instruccions sobre l’horari i organització dels professors que treballen a dos o
més centres públics estan a la web de Personal Docent.
3.1.4 Mesures de conciliació familiar i laboral, permisos i llicències. Faltes d’assistència dels
professors
Les instruccions relatives a permisos i llicències dels professors i les relatives al
control d’assistència dels professors es poden trobar a la web de Personal Docent.
Per a la justificació i auditories dels fons socials europeus, els centres de secundària i
formació professional han de custodiar els justificants de les absències i permisos
durant sis cursos acadèmics. També es faran constar en el GestIB les activitats
lectives no impartides per realitzar sortides amb altres grups d’alumnes o qualsevol
altra activitat que no requereixi permís o llicència.
3.1.5 Altra activitat remunerada
Per exercir una altra activitat remunerada, cal obtenir prèviament l’autorització de
compatibilitat corresponent, d’acord amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de
desembre.
3.2 Centres públics d'educació infantil (segon cicle ) i primària
3.2.1 Horari dels mestres d'infantil i primària.
Els mestres tenen l’horari laboral setmanal de 37,5 hores, que és l’establert amb
caràcter general per al personal funcionari de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Els mestres han de romandre al centre 30 hores setmanals, de les quals 25
tenen el caràcter de lectives (docència directa a grups d’alumnes, esplai i dedicació a
càrrecs) i 5 de complementàries. La resta, 7,5, s’han de dedicar a la preparació de
les activitats docents, a la formació permanent o a qualsevol altra activitat
pedagògica complementària i no s’han de fer necessàriament al centre.
L’horari individual dels mestres ha d’incloure les 30 hores de permanència al centre i
especificar entre:
1. Activitats de docència directa als alumnes. En aquells casos en què la dotació
de mestres del centre, inclosos els mestres especialistes i/o els compartits, ho
permeti, es pot dedicar, part de l’horari lectiu, en el marc de la PGA i en virtut
de l’autonomia organitzativa dels centres, a:
- Substitucions d’absències de curta durada.
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- Agrupaments flexibles, acolliment lingüístic o cultural, reforç i ampliació
d’àrees, treball per projectes, etc.
- Atencions individualitzades, desdoblaments, suport i atenció a alumnes amb
necessitat específica de suport educatiu (NESE).
- Activitats dels òrgans de coordinació previstes al Reglament d’Organització i
Funcionament.
- Aplicació de projectes d’innovació educativa que poden incloure alguns dels
aspectes anteriors.
- Activitats de coordinació entre els mestres per tal de dur a terme la
preparació d’activitats i de tasques interdisciplinàries.
2. Reunions (del claustre, de revisió i concreció dels currículums, de coordinació
d’equips de cicle, d’avaluació, del consell escolar i d’altres coordinacions). Els
mestres que siguin membres electes del consell escolar han de tenir assignat un
període complementari a compte de les reunions del consell i de les seves
comissions.
3. Activitats relacionades amb la tutoria dels alumnes (entrevistes amb els
alumnes o amb les famílies, documentació acadèmica, etc.), el seguiment de
la seva evolució i de les activitats de reforç, així com, amb l’adaptació del
currículum escolar a les necessitats i les característiques dels alumnes.
4. Reunions de coordinació entre els professionals que intervenen en l’atenció
dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (tutors,
membres de l’equip de suport, en què s’inclouen els membres de l’EOEP,
serveis de la Conselleria d’Educació i Universitat per a l’atenció dels alumnes
amb NESE)
3.2.2 Mestres especialistes
Els mestres especialistes, conjuntament amb els mestres amb la titulació adient, una
vegada cobert l’horari de la seva especialitat, han d’atendre segons les directrius de
l’equip directiu i les necessitats del centre les següents funcions:
a) Docència de música, psicomotricitat o llengua estrangera a educació infantil.
b) Docència de l'especialitat d'educació primària.
c) Qualsevol de les quatre funcions especificades a l’apartat 3.2.1.
3.2.3 Procediment d’assignació dels mestres als diferents cursos i àrees del centre
La direcció ha d’assignar els mestres als diferents cursos i àrees, d’acord amb
l’especialitat del lloc de feina al qual estan adscrits els mestres, i els criteris
pedagògics establerts pel claustre.
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El mestre addicional d’educació infantil ha d’inserir la seva tasca dins l’organització
general del centre i no tenir com a referència exclusiva l’etapa de la qual és
especialista.
El mestre d’educació infantil que no tengui assignat un grup específic, ha d’exercir
les funcions següents, amb l’ordre de prioritats que s’indica:
- Funció tutorial específica a l’educació infantil per a grups reduïts o individual
per a alumnes determinats. Aquesta mena de funció tutorial pot ser
transitòria.
- Suport al desenvolupament curricular de l’educació infantil, segons la
planificació del centre i les necessitats educatives dels alumnes i, si és el cas, a
tasques derivades dels projectes d’innovació que el centre tengui aprovats.
Cobertes aquestes necessitats i les coordinacions derivades del seu caràcter
d’adscripció a l’etapa, s’ha de dedicar a les funcions previstes als punts 1 i 2 de
l’apartat 3.2.1.
3.2.4 Cura i vigilància dels alumnes al temps de l’esplai
Els mestres són responsables de la cura i vigilància dels alumnes durant l’esplai.
Aquesta tasca l’ha de desenvolupar un mínim del 60% dels mestres organitzats en
torns. En tot cas s’ha de complir la ràtio d’un mestre per cada 60 alumnes
d’educació primària o fracció i un mestre per cada 30 alumnes d’educació infantil o
fracció. És responsabilitat de l’equip directiu la seva organització i vetllar pel seu
compliment.
3.3 Centres públics d'educació secundària
3.3.1 Horari dels professors de secundària.
L’horari setmanal dels professors de secundària és de 37,5 hores, que és l’establert
amb caràcter general per al personal funcionari de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Els professors han de restar al centre 30 hores setmanals distribuïdes en
5 dies. Aquestes s’han de distribuir de la manera següent:
- 26 hores dedicades a activitats lectives i complementàries amb horari fix en el
centre (classes, guàrdies i vigilàncies de pati, tutoria dels alumnes i atenció a les
famílies, reunions de departament i coordinacions, manteniment de
laboratoris, tallers i aules específiques, activitats de suport i d’ampliació, etc.).
- 4 hores dedicades a les reunions d’equips docents, tant en sessió ordinària com
en sessió d’avaluació, reunions de claustre i altres activitats en el centre
degudament programades i verificables, si bé no sotmeses necessàriament a
horari fix.
- Les 7,5 hores restants, fins a completar l’horari laboral, s’han de dedicar a
activitats relacionades amb la docència i la formació permanent, que no s’han
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de fer necessàriament al centre.
3.3.1.1 Períodes lectius
El nombre de períodes lectius (55 minuts) dels professors ha de ser de 19 per
setmana, com a criteri general, i fins a 21. Aquest nombre de períodes setmanals
lectius pot prendre’s com a mitjana mínima quan els ensenyaments no presentin
una distribució horària uniforme al llarg del curs.
Permanència al centre:
- Fins a 19 períodes lectius: els períodes de permanència al centre, entre lectius i
complementaris, han de ser de 28.
- Per sobre de 19 períodes lectius: es reduirà un període de permanència al centre
(“compensació d’hores lectives, CHL”) per cada període lectiu que superi els
19 establerts.
La permanència mínima d’un professor en el centre no pot ser cap dia, de dilluns
a divendres, inferior a quatre períodes. En el cas dels professors de cicles de
formació professional, en poden quedar exempts els tutors de pràctiques, ja que
s’ha de procurar compactar les hores lectives de pràctiques per poder realitzar
amb aprofitament la tasca de preparació i seguiment. Excepcionalment, quan hi
hagi una causa justificada, el Departament d’Inspecció Educativa (DIE) pot
autoritzar una permanència diferent a l’establerta.
A l’horari dels professors hi ha de constar un mínim de dos períodes lectius diaris i
un màxim de cinc, excepció feta dels professors tècnics de formació professional
que en poden impartir fins a sis.
Els membres del equips directius han d’impartir docència de la seva especialitat
almenys a un grup d’alumnes.
3.3.2 Procediment d’assignació dels professors als diferents cursos i matèries:
- La direcció del centre assignarà a cada departament didàctic o departament
de família professional els grups, les matèries i els mòduls que li
corresponguin, d’acord amb el del Reial decret 1834/2008, de 8 de
novembre (text consolidat), i amb el Reial decret 1635/1995, de 6 d’octubre.
L’assignació dels mòduls dels cicles formatius a les especialitats
corresponents figura en els reials decrets que estableixen el títol de formació
professional i els seus ensenyaments mínims; s’hi especifica no només
l’especialitat que s’ha de tenir per impartir cadascun dels mòduls
(diferenciada per centres públics o privats), sinó també les titulacions que es
declaren equivalents a l’efecte de docència.
- Els departaments didàctics i els departaments de famílies professionals faran
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una proposta de distribució dels grups, les matèries i els mòduls que
corresponen als seus membres, d’acord amb els criteris pedagògics i
organitzatius aprovats pel claustre. En aquesta proposta s’inclouran també, si
escau, els membres d’altres departaments que completin el seu horari lectiu.
Si no hi ha acord la responsabilitat és de la direcció del centre.
- Els professors especialistes s’assignaran als mòduls de formació professional
de conformitat amb la normativa específica que regula la seva contractació. A
més, els decrets de currículum preveuen la possibilitat que, a determinats
mòduls, hi participin com a docents experts provinents del món laboral.
- Altres dedicacions horàries: quan s’hagi elaborat la proposta d’assignació de
tots els grups, s’adjudicaran altres hores lectives per atendre al màxim les
necessitats dels alumnes i del centre.
3.3.3 Períodes complementaris.
Als horaris dels professors s’hi han d’incloure els períodes complementaris. En
establir els períodes complementaris, se n’han de prioritzar els derivats de les
necessitats organitzatives del centre inclosos a la programació general anual
(PGA) del centre, entre les quals:
- La garantia que a cada sessió de classe i durant els esplais hi hagi els
professors de guàrdia necessaris segons les característiques físiques i
d’ocupació del centre.
- Un període setmanal per a l’atenció dels pares, les mares o els tutors legals de
l’alumne.
- Un període setmanal de reunió de departament.
- Els períodes que s’hagin de dedicar al manteniment de les aules específiques,
com ara laboratoris, aules de tecnologia, aules d’informàtica, tallers de
formació professional, biblioteca, instal·lacions esportives, projecte de centre
i altres de previstes al reglament d’organització i funcionament.
- Els períodes que s’hagin de dedicar a les reunions de tutors.
- Un període setmanal de reunió d’equip que imparteix docència a un mateix
grup. Si dins el grup hi ha alumnes que presenten necessitats específiques de
suport educatiu, s’ha d’incloure els professors de suport d’aquests alumnes.
- Els períodes que s’hagin de dedicar a la coordinació de les diferents mesures
previstes dins el pla d’atenció a la diversitat del centre, els projectes
d’intervenció educativa i el pla d’acolliment lingüístic i cultural.
- Els períodes complementaris per dur a terme els programes EOIES i PEI.
A més a més, per als professors de formació professional:
- Els períodes que s’hagin de dedicar a la gestió de compres i
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subministraments.
- Sota la direcció del coordinador mediambiental, els períodes que s’hagin de
dedicar a la gestió de residus, quan pel tipus de cicles formatius i número de
grups presents en l’oferta educativa del centre, es generi una quantitat
important de residus (contaminants, tòxics, voluminosos o reciclables) que
requereixin especial dedicació.
Els professors que siguin membres electes del consell escolar han de tenir
assignats dos períodes complementaris cadascun a compte de les reunions del
consell i de les seves comissions.
El professor tutor dels alumnes que participin en un programa d’intervenció
socioeducativa (PISE/ALTER) o en programes escolars d’alumnes que compleixen
mesures judicials o de protecció en centres de protecció o de reforma, ha de
disposar de dos períodes complementaris dedicats a la coordinació i el seguiment
del programa amb els professors i professionals que formen part dels programes.
S’ha de procurar que el professor que sigui responsable de les diferents
coordinacions, tengui el màxim de períodes complementaris dedicats a les tasques
de coordinació, sempre que l’organització del centre ho permeti.
3.4 Centres concertats
3.4.1 Horari dels professors
L’horari lectiu dels professors, per als nivells d’educació infantil, educació primària,
educació secundària obligatòria, formació professional i batxillerat, serà el que es
derivi de l’aplicació de la normativa laboral comuna vigent, l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 7 de maig de 2008, modificada per l’Ordre de la consellera
d’ Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 .
3.4.2 Atribució docent dels professors
Les titulacions dels professors per impartir docència són les indicades a la normativa
següent:
a) Per a l’educació infantil i primària:
 Articles 92 i 93 de la LOE.
 Decret 60/2008, de 2 de maig.
 Reial decret 476/2013, de 21 de juny.
b) Per a l’educació secundària obligatòria i el batxillerat:
 Article 94 de la LOE
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 Reial decret 665/2015, de 17 de juliol
 Reial decret 860/2010, de 2 de juliol
 Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre
c) Per a formació professional:
 Article 95 de la LOE.
 Disposició addicional sisena del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol.
d) Per a tots els nivells educatius:
 Decret 115/2001, de 14 de setembre.
 Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de
2014.
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ANNEX
Sol·licitud de reducció horària per a professors majors de 55 anys
Llinatges i nom ______________________________________________________
DNI _____________ Cos __________________ Especialitat ________________
Data de naixement ___________ Destinació____________ NRP _______________
Sol·licit per al curs 20__ / 20___ acollir-me a:



Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions
des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost (la reducció de mitja jornada amb la
corresponent disminució de les retribucions també implica una reducció
proporcional de la quota dels drets passius i de l’haver regulador per al càlcul
de la pensió de jubilació), i substitució d’un període lectiu setmanal del meu
horari per altres activitats en el centre.
 Sol·licit l’horari al més compacte possible amb coneixement de les
repercussions sobre l’haver regulador per al càlcul de la pensió de jubilació i les
prestacions de l’atur.



Substitució d’un període lectiu setmanal (secundària) o dos (infantil i primària)
del meu horari per altres activitats en el centre i reducció de dos (secundària) o
un (infantil i primària) períodes complementaris, sense pèrdua de retribucions.

Palma, _______ d ________________________ de 20_______
(rúbrica)

DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
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CRITERIS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I
CENTRES PER A LA CONFECCIÓ D’UNITATS I DE LA QUOTA DE
PROFESSORAT ALS CENTRES DOCENTS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA, D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, BATXILLERAT I
FORMACIÓ PROFESSIONAL, D’ENSENYAMENTS DE PERSONES ADULTES I
DE RÈGIM ESPECIAL PER AL CURS 2016-17
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Criteris de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres
docents públics d’educació infantil i primària, d’educació
secundària obligatòria, batxillerat i formació professional,
d’ensenyaments de persones adultes i de règim especial per al curs
2016-17.
El primer pas per planificar el curs és determinar el nombre d’unitats que ha de tenir en
funcionament cada un dels centres docents públics. Posteriorment, i d’acord amb aquest
nombre d’unitats i la composició de cada centre, s’ha de dotar la quota del centre (conjunt
de professorat que s’assigna a cada centre per a cada curs escolar per atendre els grups
d’alumnes proposats).
La configuració dels centres docents públics pel que fa al nombre d’unitats ve donada pel
nombre d’alumnes per grup (d’acord amb les adscripcions de zona, la promoció/repetició
i les ràtios establertes).
Els criteris per assignar les diverses unitats als centres i per determinar la plantilla de
professorat són aquests:

I.

Educació infantil i Primària
1. Criteris per a l’assignació d’unitats
Les ràtios d’alumnes per grup que s’han de tenir en compte per configurar les unitats dels
centres docents públics d’Educació infantil i Primària són:
1.1.

Centres amb línies incompletes

a) Educació Infantil:
 Fins a 16 alumnes, 1 unitat (agrupament de 3 nivells). Es desdoblarà a partir de
19 alumnes
 De 19 a 41 alumnes, 2 unitats (agrupament de 2 nivells). Es desdoblarà a partir
de 42 alumnes
 A partir de 42 alumnes, 3 unitats (alumnes del mateix nivell).
b) Educació primària:
 Fins a 19 alumnes, 1 unitat (tota l’etapa). Es desdoblarà a partir de 22 alumnes
 De 22 a 45 alumnes, 2 unitats (s’agruparan per cicles; 1r+2n+3r i 4t+5è+6è). Es
desdoblarà a partir de 46 alumnes
 A partir de 46 alumnes, 3 unitats (1r+2n; 3r+4t i 5è+6è).
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1.2.

Centres amb línies completes

Nombre màxim d’alumnes per unitat:
 4t curs d’Educació Infantil: 20 alumnes. Es desdoblarà el grup a partir de 23
alumnes.
 5è i 6è curs d’Educació Infantil: 25 alumnes. Es desdoblarà el grup a partir de 28
alumnes.
 Educació Primària: 25 alumnes. Es desdoblarà el grup a partir de 29 alumnes.
En determinades zones d’escolarització, si per necessitats sobrevingudes cal augmentar un
grup, es crearà el nou grup alternativament entre els distints centres en anys successius per
tal de no desdoblar línies completes ni saturar un centre concret. La ràtio d’aquest nivell en
el centre seleccionat es reduirà temporalment a 19 alumnes en els centres d’una línia i a 23
en els centres de dues línies.
1.3.

Altres consideracions a tenir en compte

1. El càlcul de la previsió d’unitats s’elaborarà a partir de l’estudi de la Direcció General de
Planificació, Ordenació i Centres de l’evolució de la matrícula de cada centre durant els
cinc darrers cursos, l’adscripció de cada zona i la tendència en la promoció/repetició
dels alumnes. Per a 4t d’Educació infantil es tendran en compte els naixements de
2013, els nouvinguts censats i el percentatge d’escolarització en el municipi.
2. A l’hora de calcular les unitats d’Educació Infantil i d’Educació Primària per al curs
2016-17 hem de tenir en compte:
a) La consolidació temporal del nombre total dels alumnes prevists per cada nivell.
b) La visió global del cicle. A un cicle on hi hagi grups ja desdoblats amb menys de 20
alumnes per grup, s’hauran d’estudiar altres mesures organitzatives.
c) En casos excepcionals, amb l’acord dels centres, es podran mantenir grups no
desdoblats de 4t d’EI, la matrícula total dels quals sigui de fins a 25 alumnes, amb
dotació addicional de professorat, per garantir que la ràtio alumnes/tutor d’infantil
sigui igual o menor que 20, en compliment de l’establert a l’Acord Marc del 30 de
setembre de 2015.
3. Pel que fa als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE)
Als nivells que tenguin més d’un 20% d’alumnat NESE s’ha de restar 1 alumne de la
ràtio establerta.
Als nivells que tenguin més d’un 25% d’alumnat NESE, s’han de restar 2 alumnes de la
ràtio establerta.
Als nivells que tenguin més d’un 30% d’alumnat NESE, s’han de restar 3 alumnes de la
ràtio establerta.
4. L’existència d’alguna situació excepcional que requereixi una dotació extraordinària de
la quota assignada s’haurà de justificar.
1.4.

Aules UEECO

Nombre màxim d’alumnes per unitat: 7 alumnes.
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1.5.

Centres Específics d’Educació Especial

Grups d’alumnes amb pluridiscapacitat: 4/6 alumnes.
Grups d’alumnes amb discapacitats Intel·lectual: 6/8 alumnes.
Grups d’alumnes amb dèficit sensorial auditiu: 6/8 alumnes.
Grups d’alumnes amb trastorn de l’ espectre autista: 3/5 alumnes.
Grups d’alumnes amb trastorn de la conducta: 3/5 alumnes.

2. Criteris per a la confecció de la quota de professorat
Abans d’aplicar aquests criteris s’haurà de tenir en compte la plantilla del professorat
definitiu al centre per tal d’evitar, sempre que sigui possible, desplaçaments per manca
d’horari.

Horari del professorat: 25 períodes lectius setmanals. L’horari del professorat dependrà
del centre on es desenvolupa la feina i no del cos al qual es pertany.
2.1. Distribució de períodes lectius setmanals per grup a Educació Infantil
Curs
4t EI
5è EI
6è EI
Total

Tutoria
17,5
17,5
17,5
52,5

Esplai
2,5
2,5
2,5
7,5

EF
2
2
2
6

MUS
1
1
1
3

ANG
2
2
2
6

Total
25
25
25
75

2.2. Distribució de períodes lectius setmanals per grup a Educació Primària
Curs Tutoria
1r EP
17,5
2n EP
17,5
3r EP
17,5
4t EP
17,5
5è EP
17,5
6è EP
16,5
Total
104

Esplai
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
15

EF
2
2
2
2
2
2
12

MUS
1
1
1
1
1
1
6

ANG
2
2
2
2
2
3
13

Total
25
25
25
25
25
25
150

Períodes de lliure disposició: s’han de restar de tutoria si s’apliquen a alguna de les altres
especialitats.
2.3. Altres períodes lectius per a suports
Aquesta assignació de períodes de professors s’han de dedicar a l'atenció a la diversitat
dels alumnes, incloent-hi els que manifesten necessitats educatives específiques i els
inclosos al programa d’acollida per als nouvinguts. La distribució d'aquests períodes s'ha
d'orientar a desenvolupar les competències bàsiques, especialment les de caràcter lingüístic
i matemàtic.
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Centres d’1 línia
de 9 a 12
de 13 a 17
unitats
unitats
50
47

Centres de 2 línies
de 18 a 22 de 23 a 26
unitats
unitats
140
137

Centres de 3 línies
de 27 a 39 més de 30
unitats
unitats
228
231

2.4. Períodes lectius de l’equip de suport
Aquests criteris es començaran a aplicar de manera progressiva a partir d’aquest curs, de
tal manera que els centres no vegin alterada significativament la composició de la quota de
professorat de suport. Per això, l’aplicació d’aquests criteris no podrà suposar la pèrdua de
més d’un professor ni l’augment de més d’un i mig.
Als centres amb línies incompletes:
PT i AL : segons la matrícula

Orientador: 5 períodes

Als centres d’una línia:
TOTAL: 60 períodes d’atenció directa a alumnat.
Per a fins a 16 alumnes amb ACS* i 48 amb suport de l’AL
1 PT
1AL
Orientador: 10 períodes
Intervenció de l’EOEP (Orientador+PTSC) per detecció, diagnòstic i intervenció amb
l’equip docent i amb les famílies.
Increment de 6 períodes de professorat de suport per cada 4 alumnes més amb ACS o 12
més amb suport de l’AL
Als centres de 2 línies:
TOTAL: 90/95 períodes d’atenció directa alumnat.
Per a fins a 32 alumnes amb ACS* i 48 amb suport de l’AL
Centres de 18 a 22 unitats:15 períodes
2 PT
1 AL
Orientador:
Centres de 23 o més unitats: 20 períodes
Intervenció de l’EOEP (Orientador+PTSC) per detecció, diagnòstic i intervenció amb
l’equip docent i amb les famílies.
Increment de 6 períodes de professorat de suport per cada 4 alumnes més amb ACS o 12
més amb suport de l’AL
Als centres de 3 línies
TOTAL: 125 períodes d’atenció directa alumnat.
Per a fins a 48 alumnes amb ACS* i * i 48 amb suport de l’AL
3 PT
1AL
1 Orientador
Intervenció del PTSC per detecció i intervenció amb l’equip docent i amb les famílies.
Increment de 6 períodes de professorat de suport per cada 4 alumnes més amb ACS o 12
més amb suport de l’AL
*A l’alumnat amb ACS s’inclou l’alumnat NEE, IT (màxim 2 anys) i NESE amb especials
dificultats en l’adquisició de la lectura i l’escriptura.
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2.5. Reduccions per als majors de 55 anys
 2 períodes lectius + 1 de complementari (CHL).
Substitució per altres activitats de dos períodes lectius setmanals i compensació d’un
període complementari de no permanència al centre. Les activitats substitutives dels
períodes lectius poden ser: guàrdies de biblioteca, suport a l'equip directiu, programa de
reutilització de llibres de text, etc.
Als centres d’1 línia aquesta reducció sempre incrementarà la dotació del centre.
2.6. Períodes lectius per als òrgans de govern i coordinació dels centres
a) Equip directiu
S’atribueixen als equips directius un total de períodes lectius setmanals de dedicació,
d’acord amb la distribució següent segons la tipologia del centre i el nombre d’unitats:
Tipologia de centre
Tipologia B.
Tipologia C
Tipologia D
Tipologia E
Tipologia F

Més de 30 unitats
De 27 a 30 unitats
de 23 fins a 26 unitats
de 18 fins a 22 unitats
De 13 fins a 17 unitats
De 9 fins a 12 unitats
De 6 fins a 8 unitats
De 3 fins a 5 unitats
Fins a 2 unitats

Hores
setmanals
54
51
48
45
39
36
20
10
5

Composició de l’equip directiu
Director, secretari i cap d’estudis
Director, secretari i cap d’estudis
Director, secretari i cap d’estudis
Director i secretari
Director

b) Coordinacions
S’atribueixen a les diverses coordinacions un total de períodes lectius setmanals de
dedicació, d’acord amb la distribució següent segons la tipologia del centre i el nombre
d’unitats:
Tipologia B

Tipologia C

Tipologia D

Tipologia E

3
6
4
8
12

3
6
3
6
11

3
4
2
4
9

Nombre d’unitats
Nombre d’unitats
Nombre d’unitats
Nombre d’unitats
+ de 30 de 27 a 30 de 23 a 26 de 18 a 22 de 13 a 17 de 9 a 12 de 6 fins a 8 de 3 fins a 5

Equip docent
Qualitat
TIC
Pla d’innovació
Altres coordinacions*

3
8
6
10
15

3
8
6
10
15

3
6
4
8
12

3
6
3
6
11

2
4
2
4
9

* Biblioteca, d’ensenyament en llengües estrangeres, extraescolars, ecocentre,
normalització lingüística, prevenció de riscos laborals, reutilització de llibres de text, etc. La
distribució dels períodes assignats a cada coordinació es farà constar a la PGA.
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II.

Educació Secundària, Formació Professional, Centres d’Adults i
Centres de Règim Especial
1. Criteris per a l’assignació d’unitats
Les ràtios d’alumnes per grup que s’han de tenir en compte per configurar les unitats dels
centres docents públics són:

1.1. Educació Secundària Obligatòria



Nombre màxim d’alumnes per unitat: 30 alumnes. Es desdoblarà el grup a partir de
33 alumnes.
PMAR a 2n i 3r d’ESO: 15 alumnes. Es desdoblarà a partir de 17 alumnes.

Per calcular els grups ordinaris, al nombre total d’alumnes de 2n i 3r d’ESO s’hi han de
restar 12 alumnes del programa PMAR, per després determinar les unitats, d’acord amb les
ràtios establertes.
1.1. Aules UEECO
Nombre màxim d’alumnes per unitat: 7 alumnes.
1.2. Batxillerat


Nombre màxim d’alumnes per unitat: 35 alumnes. Es desdoblarà el grup a partir de
39 alumnes.
 Nombre màxim d’alumnes per unitat als Ensenyaments a distància: 80 alumnes.
Fins a 20 alumnes es considerarà només mig grup. En el cas dels ensenyaments a distància,
fins a 50 alumnes.
1.3. Altres consideracions a tenir en compte
1. El càlcul de la previsió d’unitats s’elaborarà a partir de l’estudi de la Direcció General de
Planificació, Ordenació i Centres de l’evolució de la matrícula de cada centre durant els
cinc darrers cursos, l’adscripció de cada zona i la tendència en la promoció/repetició
dels alumnes.
2. Pel que fa als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a l’ESO:
Als nivells que tenguin més d’un 20% d’alumnat NESE s’ha de restar 1 alumne de la
ràtio establerta.
Als nivells que tenguin més d’un 25% d’alumnat NESE, s’han de restar 2 alumnes de la
ràtio establerta.
Als nivells que tenguin més d’un 30% d’alumnat NESE, s’han de restar 3 alumnes de la
ràtio establerta.
3. L’existència d’alguna situació excepcional que requereixi una dotació extraordinària de
la quota assignada s’haurà de justificar.
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1.4. Formació professional
1.4.1. Formació Professional Bàsica
 Nombre màxim d’alumnes per unitat: 20 alumnes.
1.4.2. FP Grau Mitjà i Grau Superior
 Nombre màxim d’alumnes per unitat: 30 alumnes. Es desdoblarà el grup a
partir de 34 alumnes
Les ràtios generals es poden veure modificades per diversos factors: capacitat dels espais
disponibles, característiques del diferents cicles formatius, etc. Aquestes modificacions
apareixeran publicades a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i
Formació del Professorat.
1.4.3. FP Grau Mitjà i Grau Superior a distància
 Nombre màxim d’alumnes per unitat: 60 alumnes.
1.5.

Ensenyament de persones adultes
1.5.1. Ensenyaments formals
 Ensenyaments inicials I i II
Mínim: 8 alumnes; màxim: 14 alumnes

 ESPA

Mínim: 12 alumnes; màxim: 30 alumnes.

 Acolliment lingüístic
Mínim: 8 alumnes; màxim: 14 alumnes.
1.5.2. Ensenyaments no formals

 Preparació de les proves d’accés als cicles de grau superior
Mínim: 15 alumnes; màxim: 30 alumnes.

 Preparació de les proves d’accés als cicles de grau mitjà
Mínim: 15 alumnes; màxim: 30 alumnes.

 Preparació de les proves lliures de graduat en ESO
Mínim: 15 alumnes; màxim: 30 alumnes.

 Accés a la UIB per a majors de 25 anys
Mínim: 15 alumnes; màxim: 30 alumnes.

 Mòduls genèrics:

Mínim: 12 alumnes; màxim: 30 alumnes.

 Castellà per a estrangers/ català A1
Mínim: 12 alumnes; màxim: 30 alumnes.

 Català A2, B1, B2, C1, C2:

Mínim: 12 alumnes; màxim: 30 alumnes.

 Idiomes estrangers (nivells,1, 2 i 3)
Mínim: 12 alumnes; màxim: 20 alumnes.
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 Tecnologies de la informació i la comunicació
Mínim: 12 alumnes; màxim: 20 alumnes.
Pel que fa a les ràtios màximes, els equips directius podran matricular per damunt dels
nombres establerts tenint en compte la tendència d’abandonament a aquests
ensenyaments dels cursos anteriors.
1.6.

Ensenyaments de règim especial
1.6.1. Ensenyaments esportius

 Nombre màxim d’alumnes per unitat en totes les modalitats esportives: 30.
Llevat d’aquells mòduls de caràcter procedimental, per als quals el Reial decret que
reguli el títol i les ensenyances mínimes corresponents estableixi una ràtio diferent.
1.6.2. Ensenyaments de música i dansa
1.6.2.1 Ensenyaments elementals
Nombre màxim d’alumnes per assignatura:
Música:
 Instrument: 1 alumne.
 Col·lectiva: Segons l’especialitat i el repertori.
 Llenguatge musical: 15 alumnes.
 Cor: 30 alumnes.
Dansa:
 Dansa clàssica, dansa espanyola, música: 15 alumnes.
1.6.2.2
Ensenyaments professionals
Nombre màxim d’alumnes per assignatura:
Música:
 Instrument: 1 alumne.
 Harmonia: 10 alumnes.
 Llenguatge musical: 15 alumnes.
 Cor: 30 alumnes.
 Història de la Música: 15 alumnes.
 Música de cambra: segons el repertori.
 Orquestra, banda i conjunt: segons el repertori.
 Idiomes aplicats al cant: 10 alumnes.
 Piano complementari: 1 alumne.
 Anàlisi: 10 alumnes.
 Repertori: 1 alumne.
 Fonaments de composició: 6 alumnes.
 Baix continu/improvisació: 1 alumne.
 Acompanyament: 4 alumnes.
 Optatives de 5è i 6è: 15 alumnes màxim segons l’optativa.
Dansa:
 Totes les assignatures: 15 alumnes.
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1.6.3. Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny
 Classes teòriques i teòrico-pràctiques, nombre màxim d’alumnes per unitat: 30
alumnes.
 Classes pràctiques i tallers, nombre màxim d’alumnes per unitat: 15 alumnes.
1.6.4. Ensenyaments d’idiomes
Nombre màxim d’alumnes per unitat:
 Nivell bàsic: 30 alumnes.
 Nivell intermedi: 30 alumnes.
 Nivell avançat: 25 alumnes.
 Nivells C1 i C2: 25 alumnes.
El nombre mínim per formar un grup és de 12 alumnes, llevat dels idiomes xinès, àrab i rus
que serà de 8.

2. Criteris per a la confecció de la quota de professorat
2.1. Educació Secundària
Horari del professorat: 19 períodes lectius, en aplicació de l’Acord Marc del 30 de
setembre de 2015. L’horari del professorat dependrà del centre on es desenvolupa la
feina i no del cos al qual es pertany.
2.1.1. Distribució de períodes lectius setmanals per grup a l’ESO
1r d’ESO

Períodes curriculars: 35 períodes per grup
MATÈRIES

LCA

TRONCALS

ESPECÍFIQUES

ALTRES
TOTAL

Períodes

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Primera llengua estrangera

3

Matemàtiques

3

Geografia i història

3

Biologia i geologia

3

Educació física

2

Religió/valors ètics

1

Educació plàstica I

3

Música I

3

Tutoria

1

Períodes de lliure disposició

2
30

+ períodes

3

1

1

5
12

2n d’ESO

Períodes curriculars: màxim 38 períodes per grup
MATÈRIES

LCA

TRONCALS

ESPECÍFIQUES

ALTRES

+períodes

Períodes

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura

3

Primera llengua estrangera

3

Matemàtiques

4

Geografia i història

3

Física i química

3

Educació física

2

Religió/valors ètics

1

Tecnologia I

3

Específica d’opció*

2

Tutoria

1

1

Períodes de lliure disposició

2
30

6

TOTAL

1/4

+4

grups

grups

2

4

2

4

3
3

1

1

*Educació plàstica, visual i audiovisual II, Música II o segona llengua estrangera.

2n ESO PMAR

Períodes curriculars: 31 períodes per grup

2n ESO PMAR

Períodes
Científic i matemàtic

9

Lingüístic i social

9

Llengües estrangeres

4

Pràctic

4

Educació Física

2

Valors ètics / Religió

1

Tutoria

1

+períodes

ÀMBITS

ESPECÍFIQUES

ALTRES
TOTAL

30

1
1

13

3r d’ESO

Períodes curriculars: màxim 39 períodes per grup
MATÈRIES

LCA

TRONCALS

ESPECÍFIQUES

ALTRES

Períodes

+períodes

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Primera llengua estrangera

3

Matemàtiques

4

Geografia i Història

3

Biologia i Geologia

2

1

Física i Química

2

1

Educació física

2

Religió/Valors Ètics

1

Tecnologia II

2

Específica d’opció*

2

Tutoria

1

Períodes de lliure disposició

2
30

TOTAL

1/4

+4

grups

grups

2

4

2

4

3

1
1
7

*Cultura clàssica., educació plàstica, visual i audiovisual II, iniciació a l’activitat emprenedora i
empresarial, música II, segona llengua estrangera.

Matemàtiques: 2 hores de reforç per nivell.
3r ESO PMAR

Períodes curriculars: 31 períodes per grup

3r ESO PMAR

ÀMBITS

ESPECÍFIQUES
ALTRES
TOTAL

Períodes

+períodes

Científic i matemàtic

9

Lingüístic i social

9

Llengües estrangeres

4

Pràctic

4

Educació Física

2

Valors ètics / Religió

1

Tutoria

1

1

30

1
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4t d’ESO

Períodes curriculars: màxim 52 períodes per grup
MATÈRIES

LCA

TRONCALS

ESPECÍFIQUES
ALTRES

Períodes +períodes

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Primera llengua estrangera
Matemàtiques
Geografia i Història
Troncal d’opció 1
Troncal d’opció 2
Educació física
Religió/Valors Ètics
Específica d’opció*
Desdoblaments**
Tutoria

TOTAL

3,5
3,5
3
4
3
3
3
2
1
3

d’1 a 4

+4

grups

grups

4

8

de 9
a18

de 24
a 36

3

6

de16 a

de 38
a 50

3

1

2
1

30

6

25

* Una matèria troncal no cursada per l’alumne, arts escèniques i dansa, cultura científica, cultura
clàssica, educació plàstica, visual i audiovisual II, filosofía, música, segona llengua estrangera,
Tecnologies de la informació i la comunicació
**Desdoblaments de biologia, física i química, tecnologia, TIC i segona llengua estrangera.

Grups
Períodes

1
52

2
91

3
130

4
169

5
218

6
257

7
296

8
335

9
374

2.1.2. Períodes lectius de l’equip de suport d’ESO
Aquests criteris es començaran a aplicar de manera progressiva a partir d’aquest curs, de
tal manera que els centres no vegin alterada significativament la composició la quota de
professorat de suport. Per això, l’aplicació d’aquests criteris no podrà suposar la pèrdua de
més d’un professor ni l’augment de més d’un i mig.
Centres de fins a 8 unitats d’ESO
TOTAL : 45 períodes d’atenció directa alumnat.
Per a fins a 16 alumnes amb ACS*. i 48 amb suport de l’AL
29 períodes (Poden ser 1 PT+0,5 AL o 1,5 PT)
Orientador: 16 períodes
Increment de 6 períodes de professorat de suport per cada 4 alumnes més amb ACS o 12
més amb suport de l’AL
Centres de 9 a 15 unitats d’ESO
TOTAL: 57 períodes d’atenció directa alumnat.
Per a fins a 24 alumnes amb ACS*. i 48 amb suport de l’AL
38 períodes (Poden ser 1 PT+1 AL o 2 PT)
1 Orientador
Increment de 6 períodes de professorat de suport per cada 4 alumnes més amb ACS o 12
més amb suport de l’AL
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Centres de 16 fins a 20 unitats d’ESO
TOTAL: 76 períodes d’atenció directa alumnat.
Per a fins a 32 alumnes amb ACS*. i 48 amb suport de l’AL
57 períodes (Poden ser 2 PT+1 AL o 3 PT)
1 Orientador
Increment de 6 períodes de professorat de suport per cada 4 alumnes més amb ACS o 12
més amb suport de l’AL
Centres de més de 20 unitats d’ESO
TOTAL: 95 períodes d’atenció directa alumnat.
Per a fins a 32 alumnes amb ACS*. i 48 amb suport de l’AL
57 períodes (Poden ser 2 PT+1 AL o 3 PT)
2 Orientadors
Increment de 6 períodes de professorat de suport per cada 4 alumnes més amb ACS o 12
més amb suport de l’AL
Orientador: Els períodes lectius curriculars de l’orientador han d’estar compresos entre 5 i
8 períodes, que es dedicaran a impartir les matèries relacionades amb la seva especialitat i
a l’atenció dels alumnes de programes propis del departament. S’ha de procurar que
l’orientador dediqui la totalitat dels períodes complementaris a l’atenció al professorat, a
l’alumnat o a les famílies de l’alumnat.
2.1.3. Períodes lectius per al Pla d’Atenció Lingüística i Cultural (PALIC)
1 període lectiu per a cada 4 alumnes d’incorporació tardana (IT) o fracció.
2.1.4. Distribució de períodes lectius setmanals per grup al Batxillerat
1r de Batxillerat

LCA

TRONCALS

ESPECÍFIQUES
ALTRES
TOTAL

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Primera llengua estrangera
Filosofia
Troncal de modalitat
Troncal d’opció 1
Troncal d’opció 2
Educació física
Específica 1
Específica 2
Desdoblaments*
Tutoria

2,5
2,5
3
3
4
4
4
2
6

Arts

H i CS

Ciències

MATÈRIES

Períodes

+ períodes

4
8

8

8

4

4

4

3

1

1

1
32 15 17 13
* Primera llengua estrangera, física i química i biologia i geologia.
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Troncal de modalitat:
Matemàtiques I.
Llatí I o matemàtiques aplicades a les ciències socials I.
Fonaments de l’art I.
Troncals d’opció, dues d’entre:
Biologia i geologia, dibuix tècnic I i física i química.
Economia, grec I, història del món contemporani i literatura universal.
Història del món contemporani, cultura audiovisual I i literatura universal.
Específiques, dues d’entre: anàlisi musical I, anatomia aplicada, cultura científica, dibuix
artístic I, llenguatge i pràctica musical, religió, segona llengua estrangera I, tecnologia
industrial I, TIC I, volum.
Modalitat de ciències: màxim 47 períodes per grup
Grups
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Períodes
32
47
75
86
110 121

3,5
149

4,5
184

5
195

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials: màxim 49 períodes per grup
Grups
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Períodes
36
49
77
86 110 119 147 152 180

5
189

Modalitat d’Arts: màxim 45 períodes per grup
Grups
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Períodes
32
45
73
82
106 115

5
185

3,5
143

4
156

4
148

4,5
176

Quan en un centre hi hagi dos mitjos grups de batxillerat (0,5+0,5), s’han de descomptar
14 hores de les matèries comunes (L-).

LCA

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Primera llengua estrangera
Història d’Espanya
TRONCALS
Troncal de modalitat
Troncal d’opció 1
Troncal d’opció 2
Específica1
ESPECÍFIQUES
Hª Filosofia / Específica 2
Desdoblament anglès
ALTRES
Tutoria
TOTAL

3
3
3
3
4
4
4
4
3
1
32

Arts

H i CS

+períodes
Ciències

MATÈRIES

Períodes

2n de Batxillerat

4
8

8

8

4

4

1

1

4
4
1

13

17

17
17

Troncal de modalitat:
Matemàtiques I
Llatí II o matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Fonaments de l’art II
Troncals d’opció, dues d’entre:
Biologia, dibuix tècnic II, física, geologia i química
Economia de l’empresa, geografia, grec II, història de l’art
Arts escèniques, cultura audiovisual II i disseny
Específiques, una d’entre:
Anàlisi musical II, ciències de la terra i el medi ambient, dibuix artístic II, fonaments
d’administració i gestió, història de la filosofia, història de la música i la dansa, imatge i so,
psicologia, segona llengua estrangera II, tècniques d’expressió graficoplàstica, tecnologia
industrial II, TIC II.
Modalitat de Ciències: màxim 45 períodes per grup
Grups
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Períodes
36
45
73
82 106 115 143 148 176 185
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials: màxim 49 períodes per grup
Grups
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Períodes
40
49
77
86 110 119 147 152 180 189

Modalitat d’Arts: 49 períodes per grup
Grups
0,5
1
1,5
2
2,5
Períodes
40
49
77
86 110

3
119

3,5
147

4
152

4,5
180

5
189

Quan en un centre hi hagi dos mitjos grups de batxillerat (0,5+0,5), s’han de descomptar
16 hores de les matèries comunes (L-).
Batxillerat a distància
Períodes lectius setmanals per grup
MATÈRIES de
1r de BATXILLERAT

Períodes

MATÈRIES de
2n de BATXILLERAT

Períodes

Llengua catalana i literatura I

2,5

Llengua catalana i literatura II

2,5

Llengua castellana i literatura
I
Primera llengua estrangera I

2,5

Llengua castellana i literatura II

2,5

3

Primera llengua estrangera II

3

Filosofia

3

Història de la filosofia

3

Educació física

2

Història d’Espanya

3

Total

13

Total

14

18

Períodes setmanals de troncals, troncals d’opció, i específiques d’opció
Troncals

Troncals d’opció

Específiques d’opció

Centres de fins a 3 unitats
18
45
21
entre 1r i 2n de batxillerat
Centres de més de 3 unitats entre
30
66
66
1r i 2n de batxillerat
Aquesta proposta permet als centres amb més de 3 unitats oferir totes les matèries existents
al batxillerat.
2.1.5. Reduccions per als majors de 55 anys


1 període lectiu + 2 de complementaris (CHL).

Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanal i compensació de dos períodes
complementaris de no permanència al centre. Les activitats substitutives del període lectiu
poden ser: guàrdies de biblioteca, suport a l'equip directiu, programa de reutilització de
llibres de text, etc.
Aquesta reducció s’aplicarà als professors del cossos Secundària, de Formació Professional i
de Règim Especial.
2.1.6. Períodes per als òrgans de govern i coordinació dels centres de secundària
L’equip directiu del centre podrà redistribuir aquestes assignacions de períodes de
coordinació i òrgans de govern.
a) Equip directiu
Tipologia de centre
A partir de 46
Centres de unitats
tipologia A De 33 unitats
a 45
Centres de tipologia B.
De 22 fins a 32 unitats
Centres de tipologia C
De 16 fins a 21 unitats
Centres de tipologia D
Fins a 15 unitats

Composició de l’equip directiu
Períodes setmanals
Director, secretari, cap d’estudis i
99
quatre caps d’estudis adjunts
Director, secretari, cap d’estudis i
88
tres caps d’estudis adjunts
Director, secretari, cap d’estudis i
67
dos caps d’estudis adjunts
Director, secretari, cap d’estudis i
56
un cap d’estudis adjunt
Director, secretari i cap d’estudis

45

b) Departaments
Composició
Departaments de 4 o més membres
Departaments de 3 membres
D’1 membre (subdepartament) i de 2 membres

Períodes setmanals
3
2
1
19

c) Coordinacions
S’atribueixen a les diverses coordinacions un total de períodes lectius setmanals de
dedicació, d’acord amb la distribució següent segons la tipologia del centre i el nombre
d’unitats:

Pla d’innovació
Qualitat
TIC
Altres coordinacions*

Tipologia A
10
8
15
22

Tipologia de centre
Tipologia B Tipologia C
10
8
8
6
13
12
20
16

Tipologia D
6
6
10
14

* Biblioteca, d’ensenyament en llengües estrangeres, de mobilitat de projectes europeus,
extraescolars, ecocentre, normalització lingüística, programa PEI, programa EOIES,
reutilització de llibres de text, etc. La distribució dels períodes assignats a cada coordinació
es farà constar a la PGA.
Coordinacions al batxillerat a distància

Coordinació de l’aula virtual
Coordinació del batxillerat a distància

Períodes setmanals
Centres de fins a 3 Centres de més de
unitats
3 unitats
3
5
3
5

Coordinació de projectes de mobilitat europeus
Per dur endavant aquests projectes es pot constituir un equip de persones. Aquest equip
pot estar format pel coordinador de projectes europeus de mobilitat, pel coordinador
d’FCT, pel tutor d’FCT o per qualsevol altre professor que estigui interessat per aquests
projectes.
KA1 Coordinació de projecte de mobilitat
Fins a 10 mobilitats. Coordinador
Més de 10 mobilitats. Coordinador
Fins a 10 mobilitats. Com a soci d’un consorci
Més de 10 mobilitats. Com a soci d’un consorci

Períodes lectius o
complementaris
3
4
2
3

El professorat participant en la gestió, seguiment i difusió del projecte podrà tenir fins a 2
períodes complementaris per a aquesta tasca.
2.1.7. Altres consideracions
Si per l’aplicació d’aquests criteris la quota final d’un centre suposa una disminució o un
augment significatiu respecte a la quota del curs passat es podran aplicar factors de
correcció.
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2.2. Formació professional
Horari del professorat: 19 períodes lectius setmanals, en compliment de l’establert a
l’Acord Marc del 30 de setembre de 2015.
S’ha de tenir en compte que als horaris dels professors del 2n curs dels cicles formatius
s’han de ponderar els períodes setmanals per ajustar-los al període de pràctiques formatives,
és a dir, durant el període de pràctiques han de compensar els períodes de més que han fet
fins aleshores. La direcció del centre haurà d’adaptar l’horari del professorat dels mòduls de
cicles formatius, per tal de millorar l’atenció a les necessitats del centre (suports,
desdoblaments, projectes, guàrdies, etc.).
2.2.1. Distribució de períodes lectius setmanals per grup
Cicle
Períodes lectius setmanals
FPB 1r curs
30
FPB 2n curs
30
Grau mitjà 1r curs presencial i distància
31
Grau mitjà 2n curs presencial i distància
25
Grau mitjà (dual)
21(s’inclou FCT)
Grau mitjà (temporalització especial) LOE
20,6
Grau superior 1r curs presencial i distància LOE
31 + 3 d’anglès
Grau superior 2n curs presencial i distància LOE
25 + 2 d’anglès
Grau superior (temporalització especial)LOE
20,6
Grau superior (dual)
21 (s’inclou FCT)
2.2.2. Períodes per als òrgans de govern i coordinació per als centres integrats d’FP
S’aplicaran els mateixos criteris que per als centres de secundària
2.2.3. Coordinacions
Formació en centres de treball: Els períodes assignats per a FCT no es poden dedicar a
altres tasques.
FPB: Els professors disposen de 4 períodes setmanals, dels quals 2, com a mínim són
lectius.
FP a distància: Els professors disposen de 2 períodes setmanals.
FP Dual: El tutor o tutora del centre educatiu ha de tenir atribuïdes sis períodes setmanals
lectius agrupats en un o dos dies, durant tot el curs escolar per dur a terme les tasques de
coordinació i seguiment de l’activitat laboral de l’alumne a l’empresa.
Coordinador de pràctiques formatives: Els centres amb més de 3 famílies professionals han
de tenir un coordinador de pràctiques formatives. Tendrà 6 períodes setmanals per dur a
terme aquesta tasca. D’aquestes, com a mínim, 3 han de ser lectius.
Els que en tenguin 2 o 3 famílies professionals poden tenir també un coordinador si el
nombre de cicles és considerable i si l’estructura organitzativa és complexa.
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Tutor de formació en centres de treball: El tutor o tutora tendrà fins a sis períodes
setmanals, dels quals, 4, com a mínim han de ser lectius. S’ha de procurar que aquesta
assignació horària sigui al més compacta possible i que estigui agrupada a l’inici o al final
de la jornada.
Aquests períodes es poden modificar durant el període de pràctiques d’acord amb:
 A partir d’11 fins a 20 alumnes: 9 períodes, de les quals 6 poden de ser lectius.
 Més de 20 alumnes: s’ha de nomenar un professor de pràctiques formatives
complementari. El centre li ha d’assignar un nombre de períodes per fer el
seguiment dels alumnes que li corresponguin.
Professors de FOL: tendran 2 períodes setmanals per col·laborar en la preparació i el
seguiment de les pràctiques. Poden ser lectius o complementaris segons les necessitats del
centre.
Coordinador de l’oferta per a l’ocupació (certificats de professionalitat)
Períodes de formació per a l’ocupació
Fins a 1000 períodes
De 1001 a 1500 períodes
De 1501 a 2000 períodes
De 2001 a 2500 períodes

Períodes setmanals
1
2
3
4

Skills de formació professional: Coordinadors: 2 períodes lectius. Tutors: 3 períodes
complementaris.

Per a les coordinacions als centres integrats d’FP, s’aplicaran els mateixos criteris que
per als centres de secundària

2.3. Ensenyaments de Persones Adultes
Horari del professorat: 19 períodes lectius setmanals, en compliment de l’establert a
l’Acord Marc del 30 de setembre de 2015.
2.3.1. Distribució de períodes lectius setmanals per grup
Ensenyaments

Períodes setmanals
Ensenyaments formals

Ensenyaments inicials I i II
ESPA nivell 1
ESPA nivell 2

màxim 15
20
20
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Ensenyaments

Períodes setmanals
Ensenyaments no formals

Acollida lingüística
Accés a cicles formatius de grau superior
Accés UIB majors de 25 anys 1
Mòduls genèrics
Castellà per a estrangers / Català A1
Català (A2, B1, B2, C1, C2)
Idiomes estrangers (nivells 1, 2, 3)
Tecnologies de la informació i la comunicació
Preparació de proves lliures de graduat en ESO
Preparació de proves d’accés a CF de GM

4
màxim 3 per matèria, mòdul o àmbit
màxim 3 per matèria, mòdul o àmbit
màxim 3
3
màxim 3 per nivell
màxim 3 per curs
màxim 3
12
10

Proves UIB: S’han d’oferir les matèries comunes i les matèries específiques que es determini
a la normativa.
2.3.2. Períodes lectius per als òrgans de govern i coordinació dels centres
a) Equip directiu:
Composició de l’equip directiu
Director, secretari i cap d’estudis
Cap d’estudis adjunt

Períodes setmanals
Entre 6 i 12
4 períodes com a màxim

b) Departaments:
Composició
Departaments de 4 o més membres
Departaments de 3 membres
D’1 membre (subdepartament) i de 2 membres

Períodes setmanals
3
2
1

c) Coordinacions:
Coordinador de l’equip docent d’ensenyaments inicials
Coordinador d’estudis semipresencials
Tutor (només per als ensenyaments reglats)

Períodes setmanals
màxim 3 lectius
1 lectiu i 2 complementaris
1 lectiu i 2 complementaris

2.4. Ensenyaments de Règim Especial
2.4.1. Ensenyaments esportius
Horari del professorat: 19 períodes lectius setmanals, en compliment de l’establert a
l’Acord Marc del 30 de setembre de 2015.
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2.4.1.1.Distribució de períodes lectius setmanals per grup
Durant un quadrimestre cada grup ha
períodes
LOE
Nivell 1

Períodes
Durada
setmanals
4
15 setmanes

de tenir aquesta distribució setmanal de

LOGSE
Nivell 1

Períodes
Durada
setmanals
9
15 setmanes

Nivell 2

10

16 setmanes

Nivell 2

9

16 setmanes

Nivell 3

13

16 setmanes

Nivell 3

15

16 setmanes

2.4.1.2.Períodes lectius per als òrgans de govern i coordinació dels centres
a) Departament
Si els ensenyaments esportius de règim especial tenen una assignació horària suficient per
dos professors amb dedicació completa, es podrà sol·licitar a la Direcció General de
Planificació, Ordenació i Centres la creació d’un departament didàctic d’ensenyaments
esportius de règim especial independent, amb les mateixes assignacions, funcions i drets que
la resta de caps de departaments didàctics o de departaments de les branques professionals
existents al centre.
Composició
Departaments de 4 o més membres

Períodes setmanals
3

Departaments de 3 membres

2

Departaments de 2 membres

1

b) Coordinacions
Coordinador d’ensenyaments esportius de règim general
En els centres on s’imparteixin ensenyaments esportius de règim especial amb quatre o més
grups diferents (amb les ràtios establertes a la normativa vigent) l’equip directiu podrà
demanar per escrit a la Direcció General de Planificació, Ordenació i centres, l’assignació
d’un coordinador d’ensenyaments esportius de règim especial. Amb l’estimació de la
sol·licitud se determinaria l’assignació horària corresponent que anirà en funció del nombre
d’alumnes matriculats i del nombre de grups de l’oferta formativa completa.
La persona nomenada per aquesta funció, haurà de pertànyer al cos de d’educació
secundària contractats per la Conselleria d’Educació i Universitat.
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c) Altres
Períodes Observacions

Tutor

1

Responsable del bloc + de 20 alumnes
o mòdul de formació
Entre 21 i 30
pràctica*
alumnes
Responsable del projecte final

6
9
1

Pot ser tutoria de grup i/o tutoria
individualitzada
De les quals, com a mínim, 4 són
períodes lectius es podran repartir
entre diferents professors del
departament
Ha de ser complementària

* Si és superior a 30 alumnes, s’estudiarà cada cas.
2.4.2. Ensenyaments de música i dansa
Horari del professorat: 18 hores lectives setmanals.
2.4.2.1.Distribució de períodes lectius setmanals per grup
Ensenyaments elementals
Música, períodes assignats:
 Instrument: 1 període.
 Classe col·lectiva: 1 període.
 Llenguatge musical: 2 període.
 Cor: 1 període a 3r i 4t.
 Repertori: 1 període els quatre darrers cursos
 Fonaments de composició: 2,5 períodes els dos darrers cursos
Dansa, períodes assignats:
 Dansa clàssica: 3 períodes a 1r, 4 períodes a 2n, 6 períodes a tercer i quart.
 Dansa espanyola: 1,5 períodes a 1r, 2 períodes a 2n, 2,5 períodes a 3r i 3
períodes a 4t.
 Música: 1 període a cada curs.
Ensenyaments professionals
Música, períodes assignats:
 Instrument: 1 període els quatre primers cursos i 1,5 períodes els dos darrers.
 Harmonia: 2 períodes a 3r i 4t.
 Llenguatge musical: 2 períodes a 1r i a 2n.
 Cor: 1,5 períodes durant 2 cursos.
 Història de la música: 1 període els tres darrers cursos.
 Música de cambra: 1 període els quatre darrers cursos.
 Orquestra, banda i conjunt: 1,5 períodes els dos primers cursos i 2 períodes els
altres quatre.
 Idiomes aplicats al cant: 2 períodes els dos primers cursos i 1 període els altes
quatre.
 Piano complementari: 0,5 períodes de segon a quart.
 Anàlisi: 1,5 períodes els dos darrers cursos.
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 Repertori: 1 període els quatre darrers cursos.
 Fonaments de la composició: 2,4 períodes els dos darrers cursos.
 Baix continu/improvisació : 1 període.
 Acompanyament : 1 període.
 Optatives de 5è i 6è: 1 període.
Dansa, períodes assignats:
 Dansa clàssica: 12,5 períodes a 1r, 13 períodes a 2n, 18 períodes a 3r i 4t, 20
períodes a 5è i 20,5 períodes a 6è.
 Dansa espanyola: 13,5 períodes a 1r, 14,5 períodes a 2n, 18 períodes a 3r i 4t i
19 períodes a 5è i 6è.
2.4.2.2. Períodes lectius per als òrgans de govern i coordinació dels centres
a) Equip directiu
Conservatori

Períodes
setmanals

Composició

Conservatori Professional de
Música i Dansa de Mallorca
Conservatori Professional de
Música i Dansa de Menorca
Conservatori Professional de
Música i Dansa d’Eivissa i
Formentera

Director, dos caps d’estudis i secretari

60

Director, cap d’estudis, secretari i cap
d’estudis adjunt a Ciutadella

36

Director, cap d’estudis, secretari i cap
d’estudis adjunt a Formentera

36

b) Departaments
Composició
Departaments de 4 o més membres
Departaments de 3 membres
D’1 membre (subdepartament) i de 2 membres

Períodes
setmanals
3
2
1

c) Coordinacions
Períodes setmanals
De gestió del conservatori
Coordinador PEI
D’ensenyaments
TIC
De producció artística

3
3
En funció de les possibilitats organitzatives de cada centre

2.4.3. Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny
Horari del professorat: 19 períodes lectius setmanals, en compliment de l’establert a
l’Acord Marc del 30 de setembre de 2015.
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2.4.3.1.Distribució de períodes lectius setmanals per grup
Estudis
Grau mitjà LOGSE 1r curs
Grau mitjà LOGSE 2n curs
Grau mitjà LOE 1r curs
Grau mitjà LOE 2n curs
Grau superior LOE 1r curs
Grau superior LOE 2n curs
Grau superior LOGSE 1r curs
Grau superior LOGSE 2n curs

Períodes setmanals
25
25 + 3 de pràctiques
25
25 + 3 de pràctiques
31
30 + 5 de pràctiques
30
28 + 5 de pràctiques

2.4.3.2.Períodes lectius per als òrgans de govern i coordinació dels centres
Són els mateixos que als centres de Secundària
2.4.4. Ensenyaments d’idiomes
Horari del professorat: 19 períodes lectius setmanals, en compliment de l’establert a
l’Acord Marc del 30 de setembre de 2015.
2.4.4.1.Distribució de períodes lectius setmanals per grup
Cada grup ha de tenir 4,5 períodes setmanals de classe
Grups
1 2 3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
Períodes 5 9 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 63 68 72
2.4.4.2.Períodes lectius per als òrgans de govern i coordinació dels centres
a) Equip directiu
Tipologia de centre
Composició de l’equip directiu Períodes setmanals
Centres de tipologia A*
Director, secretari, cap d’estudis
73
Més de 1800 alumnes
i dos caps d’estudis adjunts
Centres de tipologia B
Director, secretari, cap d’estudis
59
De 1001 a 1800 alumnes
i un cap d’estudis adjunt
Centres de tipologia C
Director, secretari, cap d’estudis
55
De 601 a 1000 alumnes
i un cap d’estudis adjunt
Centres de tipologia D
Director, secretari i cap
45
Fins a 600 alumnes
d’estudis
Extensions de 200 o més
Cap d’estudis adjunt
14
alumnes
Extensions de menys de
Cap d’estudis adjunt
11
200 alumnes
*A partir de 1800 alumnes, per cada increment de 1000 alumnes s’hi pot afegir un cap
d’estudis adjunt.
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b) Departaments
Composició
Departaments de 15 membres o més*
Departaments de 4 o més membres
Departaments de 3 membres
D’1 membre (subdepartament) i de 2 membres

Períodes setmanals
6
3
2
1

* A distribuir entre el cap de departament i el cap de departament adjunt
c) Coordinacions
Períodes
setmanals
Coordinadors de departament o nivell*
3
Coordinació de l’aula multimèdia
5
Centres d’horari d’horabaixa
3
Coordinació TIC
EOI de Palma
9
3
Coordinació de la Centres d’horari d’horabaixa
biblioteca
EOI de Palma
6
Coordinador de les comissions d’elaboració de les
4
proves de certificació **
Coordinador de les proves de certificació
4
Membres de les comissions d’elaboració de les proves de
3
certificació
Coordinador EOIES o cursos específics
2
Professor del programa EOIES i tallers de reforç
1
Qualitat
8
*Per als departaments de més de 18 professors
** Anglès i alemany : 6 períodes
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Normativa d’aplicació, entre d’altra:
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada por la Llei Orgànica 8/2013,
de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments esportius de règim especial.
Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer pel qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació
primària i educació secundària en relació a les instal·lacions i condicions materials de
cadascun dels centres que imparteixen aquests ensenyaments.
Reial Decret 303/2010, de 15 de març estableix els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.
Reial Decret 1432/2012, d’11 d’octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior
d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia pertanyent a la família professional artística de
Comunicació Gràfica i Audiovisual i s’aproven les corresponents ensenyances mínimes.
Reial Decret 1433/2012, d’11 d’octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior
d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració pertanyent a la família professional artística de
Comunicació Gràfica i Audiovisual i s’aproven les corresponents ensenyances mínimes.
Reial Decret 1436/2012, d’11 d’octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic d’Arts
Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic i Imprès pertanyent a la família
professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual i s’aproven les corresponents
ensenyances mínimes.
Reial Decret 1575/1996, de 28 de juny, pel que s’estableix el currículum i se determina la
prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny, de la família
professional de Joieria d’Art. - Annex I, C): Procediments de Joieria artística.
Reial Decret 1574/1996, de 28 de juny, pel que s’estableix el currículum i se determina la
prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny, de la família
professional de Joieria d’Art. - Annex I, B): Joieria artística.
Reial Decret 1537/1996, de 21 de juny, pel que s’estableix el currículum i se determina la
prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny, de la família
professional de Disseny d’interiors. - Annex I: Moblament.
Reial Decret 694/1996, de 26 d’abril, pel que s’estableix el currículum i se determina la
prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny, de la família
professional d’Arts aplicades a l’escultura. - Annex I, B): Ebenisteria artística i Annex I,G)
Forja artística.
Reial Decret 553/1998, de2 d’abril, pel que s’estableix el currículum i se determina la prova
d’accés als cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny, de la família
professional d’Arts Aplicades a la Indumentària. – Annex I: Cicle formatiu: Modelisme
d’Indumentària.
Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió als centres sostinguts
amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres
d’educació infantil estableix el nombre màxim d’alumnes per unitat escolar d’acord amb els
diferents trams d’edat dels alumnes.
Decret 23/2011, d’1 d’abril que estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments
elementals de música regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig ,d’educació.
Decret 24/2011, d’1 d’abril que estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments
elementals de dansa regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.
Decret 53/2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments professionals de música.
Decret 54/2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments professionals de dansa.
Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació
professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes
Balears
Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a
les Illes Balears .
Decret 28/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel
qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.
Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària
obligatòria a les Illes Balears.
Decret 29/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel
qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes
Balears.
Decret 30/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel
qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears.
Ordre del 30 de gener de 1986 per la que en compliment de la disposició final primera del
Reial Decret 334/1985 de 6 de març, d’ordenació de l’educació especial s’estableixen les
proporcions de personal/alumnes en aquesta modalitat educativa, revisada i corregida per
l’Ordre de 14 de maig de 1986.
Ordre de 20 de juliol de 1998 per la qual s’ordenen i organitzen els ensenyaments de
Batxillerat a distancia en l’àmbit de gestió del Ministeri d’Educació i Cultura. (BOE 24-71998).
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 28 de juliol de 2008 de regulació dels
ensenyaments de règim especial establerts a l’empara del Reial Decret 1913/1997, de 19 de
desembre i de l’exhauriment de determinades formacions esportives.
Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 per la qual es regulen els
ensenyaments de batxillerat en règim a distància a les Illes Balears. (BOIB 14-7-2009).
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula
l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema
educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació,
a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial.
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Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de febrer de 2014 de
modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la
qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació
professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la
qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica
l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la
qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es
desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica
l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la
qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual
es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears.
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica
l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la
qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés
d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació
primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears.
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 25 de març de 2015
per la qual es regulen les ràtios als centres específics d’educació especial.
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual s’estableixen
els criteris per determinar la tipologia dels centres públics docents no universitaris i la seva
assignació d’equips directius.
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1.3

1.3 Avaluació dels alumnes





Llistat de normativa referida al currículum d’educació infantil i d’educació
primària que apareix a la web del servei d’Ordenació Educativa.
Ordre de la Consellera d’educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol
de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les
Illes Balears (Versió consolidada, actualitzada el 6/06/2016).
Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació primària a les Illes Balears.
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de
2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació
primària a les Illes Balears.

Versió consolidada sense validesa jurídica
(actualitzada a 6/06/2016)

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de
juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària
a les Illes Balears1
(BOIB núm. 100 de 24 de juliol de 2014)

El Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 19 de juliol), autoritza
el conseller d’Educació, Cultura i Universitats a dictar totes les disposicions
que siguin necessàries per aplicar-lo i desplegar-lo.
Aquesta Ordre desplega especialment l’articulat del Decret que fa referència a
l’accés i la permanència dels alumnes a l’educació primària, al nombre màxim
d’alumnes per grup, a l’organització d’aquests ensenyaments, a la distribució
de l’horari lectiu setmanal, a les tutories i als llibres de text i consulta. D’altra
banda, es fa necessari concretar i desplegar altres aspectes del currículum
perquè els centres docents disposin d’un instrument que en faciliti
l’organització.
Per tot això, a proposta de la directora general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional, d’acord amb el Consell Escolar de les Illes Balears,
d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. L’objecte d’aquesta Ordre és desplegar determinats aspectes del Decret
32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació
primària a les Illes Balears.
2. Aquesta Ordre és d’aplicació a tots els centres docents públics i privats
situats en l’àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els
ensenyaments corresponents a l’educació primària.
Article 2
Accés
Els alumnes s’han d’incorporar a aquesta etapa l’any natural en què
compleixen sis anys, tret de les excepcions següents:
1

Aquesta Ordre ha estat modificada per l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de
2016. BOIB núm. 65 de 24 de maig de 2016
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a) Els alumnes amb necessitats educatives especials que hagin romàs un any
més en l’educació infantil, que s’hi poden incorporar l’any natural en què
compleixen set anys, d’acord amb el que disposa l’article 13.5 del Decret
71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació
infantil a les Illes Balears.
b) Els alumnes d’altes capacitats intel·lectuals que hagin flexibilitzat la durada
de l’educació infantil, que s’hi poden incorporar l’any natural en què
compleixen cinc anys, d’acord amb el que disposa l’article 13.4 del Decret
71/2008, de 27 de juny.
c) Els alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu, que s’han
d’escolaritzar d’acord amb el que disposa l’article 18.8 del Decret
32/2014, de 18 de juliol.
Quan aquests alumnes presentin greus mancances lingüístiques en alguna
de les llengües oficials, han de rebre una atenció específica que ha de ser,
en qualsevol cas, simultània a l’escolarització en els grups ordinaris, amb
els quals han de compartir el màxim temps possible de l’horari lectiu.
En els termes que la Conselleria d’Educació i Universitat determini, els
alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu poden ser atesos
mitjançant altres mesures organitzatives.2
Article 3
Permanència
1. D’acord amb l’article 2.1 del Decret 32/2014, de 18 de juliol, l’educació
primària es cursa ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat.
2. Segons l’article 16.2 del Decret 32/2014, de 18 de juliol, quan un alumne
no hagi aconseguit el corresponent desenvolupament de les competències i
el grau de maduresa adequat, ha de romandre un any més en el mateix
curs. Aquesta mesura es pot adoptar una sola vegada al llarg de l’educació
primària.
3. Els alumnes amb necessitats educatives especials, d’acord amb l’article
18.6 del Decret 32/2014, de 18 de juliol, i sense perjudici de la
permanència prevista en l’apartat anterior, poden prolongar un any més
l’escolarització en l’etapa en centres ordinaris, sempre que això afavoreixi la
2

Apartat redactat d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016,
esmentada en la nota 1
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seva integració socioeducativa i que no hagi estat escolaritzat un any més
en l’educació infantil. Aquesta decisió l’ha de prendre l’equip docent,
assessorat pels serveis d’orientació, després d’haver escoltat els pares o
tutors.
4. Els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals poden reduir la durada
d’aquesta etapa sempre que sigui el més adequat per al desenvolupament
del seu equilibri personal i la seva socialització. Tractant-se d’una mesura
excepcional, s’adoptarà quan es considerin insuficients les mesures
ordinàries i extraordinàries prèviament adoptades en resposta a les
necessitats de l’alumne. Aquesta flexibilització s’ha de regular mitjançant
una normativa específica de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats.
Article 4
Nombre màxim d’alumnes per grup
1. El nombre màxim d’alumnes per grup en cada un dels cursos de l’educació
primària és de 25.
2. La variació del nombre màxim d’alumnes per grup i el nombre d’alumnes
amb necessitat específica de suport educatiu per grup són els que
determina la normativa vigent sobre admissió d’alumnes.
Article 5
Currículum
1. El currículum de l’educació primària és el que s’estableix en el Decret
32/2014, de 18 de juliol.
2. Els centres docents han de desplegar i completar el currículum de
l’educació primària. La concreció curricular, que s’ha d’incloure en el
projecte educatiu de centre, ha de contenir com a mínim les
programacions docents, els criteris generals de promoció, el tractament de
la lectura i de les tecnologies de la informació i la comunicació al llarg de
l’etapa i les mesures de coordinació entre els cursos. Les programacions
s’han d’ajustar al currículum que estableix el Decret esmentat per a cada
àrea.
3. Amb la finalitat de fomentar la innovació i promoure l’autonomia dels
centres, la concreció curricular es pot dur a terme mitjançant projectes
específics adreçats a promoure l’èxit escolar que assegurin als alumnes
l’adquisició de les competències i els objectius del currículum.
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Article 6
Organització curricular
1. L’educació primària s’organitza en les àrees de coneixement establertes en
l’article 9 del Decret 32/2014, de 18 de juliol. Sens perjudici del caràcter
global de l’etapa, i atesa la necessitat d’integrar els diversos aprenentatges i
experiències dels alumnes en aquestes edats, els centres poden integrar les
àrees en àmbits de coneixements. Aquests àmbits han de tenir com a
referent el currículum de totes les àrees que s’hi integren i l’horari assignat
a totes aquestes àrees. A aquest efecte, la comissió de coordinació
pedagògica ha de determinar el nombre d’àmbits i d’àrees que els integren.
Això no obstant, a les actes d’avaluació final de curs hi han de figurar les
qualificacions de totes les àrees.
2. Els centres docents han de desplegar i completar els currículums de les
diferents àrees. La concreció dels currículums s’ha d’orientar a facilitar
l’adquisició dels objectius i el desenvolupament de les competències,
prenent com a referent l’avaluació dels estàndards d’aprenentatge.
3. La lectura constitueix un factor primordial per al desenvolupament de les
competències. Els centres, en organitzar la seva pràctica docent, han de
garantir la incorporació d’un temps diari de lectura no inferior a trenta
minuts al llarg de tots els cursos de l’etapa. Aquest temps de lectura ha de
ser explicitat en l’horari del grup remès al Departament d’Inspecció
Educativa perquè l’aprovi.
4. Així mateix, s’han d’integrar en totes les àrees la comprensió lectora,
l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la
informació i la comunicació, l’emprenedoria i l’educació cívica i
constitucional.
Article 7
Distribució de l’horari lectiu setmanal
1. L’horari lectiu setmanal per a cada un dels cursos ha de ser, incloses les
hores d’esplai, de 25 hores lectives, distribuïdes de dilluns a divendres, que
es poden desenvolupar en jornada continuada o partida. La distribució de
l’horari lectiu setmanal per a cada curs és la que figura en l’annex
d’aquesta Ordre.
2. Dins el marc de l’autonomia de centre, i amb la finalitat d’afavorir i
potenciar la innovació pedagògica, la feina per projectes de contingut
competencial, la interdisciplinarietat i la feina en equip, entre altres
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aspectes, els centres, a proposta de la comissió de coordinació pedagògica
i amb l’aprovació prèvia del claustre en el cas dels centres públics, o per
decisió del titular als centres privats, han de confeccionar un horari
setmanal per a cada cicle i curs d’acord amb els requisits següents:
a) Els períodes lectius setmanals de lliure disposició es poden assignar a
una àrea determinada o als projectes interdisciplinaris que s’especifiquen en
l’apartat 3 de l’article 21 del Decret
32/2014.
b) S’han de garantir els períodes lectius mínims per cicle establerts en
l’annex per a cadascuna de les àrees.
c) La càrrega horària conjunta assignada a les àrees de Ciències naturals,
Ciències socials, Llengua castellana i literatura,Matemàtiques i Llengua
estrangera: anglès ha de ser com a mínim d’11,25 hores setmanals a cada curs,
que representen el. 50 % de l’horari lectiu setmanal. Per a aquest còmput s’ha
de tenir en compte, amb els percentatges corresponents, la càrrega horària
assignada als diferents projectes que inclouen part dels currículums de les àrees
abans esmentades.
d) Com a conseqüència d’aquesta distribució, les àrees de Llengua
catalana i literatura i de Llengua castellana i literatura han de tenir la mateixa
càrrega horària en el còmput total de cada cicle.
e) A cada curs escolar, i per als alumnes que comencen un cicle, s’ha
d’establir la distribució horària lectiva per a tot el cicle. Atenent els resultats de
l’avaluació, la distribució prevista es podrà modificar, sempre que es
compleixin els requisits establerts en aquest apartat.
f) Aquesta distribució ha d’assegurar que els alumnes, en acabar cada
cicle, hagin assolit els objectius i hagin desenvolupat les competències clau
adequadament.3
3.
Els ensenyaments de música i els d’educació plàstica, que formen part
de l’àrea d’Educació artística, han de disposar del 50 % de l’horari setmanal
assignat a l’àrea en el còmput total de cada cicle.4
4.
El tutor ha d’incorporar dins l’horari que comparteix amb el seu grup
d’alumnes un temps setmanal per desenvolupar les tasques pròpies de tutoria.
5.
Els criteris pedagògics per elaborar l’horari setmanal dels alumnes han
de ser fixats pel claustre de professors amb prou antelació respecte de l’inici de
les activitats lectives i han de ser tinguts en compte, sempre que sigui possible,
pel cap d’estudis a l’hora d’elaborar l’horari.
6.
Per adequar el currículum a les necessitats de determinats alumnes, els
centres, amb l’autorització prèvia del Departament d’Inspecció Educativa,
3
4

Apartat 2 redactat d’acord amb l’Ordre de 23 de maig de 2016.
Apartat 3 redactat d’acord amb l’Ordre de 23 de maig de 2016

Versió consolidada sense validesa jurídica
(actualitzada a 6/06/2016)

poden adoptar una distribució horària diferent de la que figura en l’annex
d’aquesta Ordre.
Article 8
Tutoria
Cada grup d’alumnes ha de tenir un mestre tutor, designat pel director del
centre a proposta del cap d’estudis. Ha de ser preferentment qui imparteixi
més hores de docència al grup.
Article 9
Mesures d’atenció a la diversitat
1. Les mesures d’atenció a la diversitat consisteixen en l’adopció d’estratègies
organitzatives i metodològiques que fan possible l’adaptació de la
concreció curricular del centre a les característiques dels alumnes.
2. Les mesures ordinàries de suport educatiu consisteixen en adaptacions dels
elements del currículum adreçades a alumnes o grups d’alumnes que
presenten dificultats per assolir les competències i els objectius del
currículum. Aquestes adaptacions no han d’afectar l’assoliment dels
objectius i les competències de l’etapa.
3. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de facilitar als centres
els recursos necessaris perquè organitzin les mesures de suport per als
alumnes amb dificultats per avançar curricularment, com són els alumnes
amb avaluació negativa en alguna de les àrees del currículum o els alumnes
que no promocionen, així com per als alumnes que presenten un
rendiment acadèmic alt.
4. Aquestes mesures poden fer referència a l’adaptació de material didàctic o
de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació, suports a l’aula, agrupaments
flexibles de caràcter temporal o desdoblaments de grup.
5. Les mesures extraordinàries de suport queden establertes en els articles
18.6, 18.7 i 18.8 del Decret 32/2014, de 18 de juliol.
6. Les decisions sobre l’adopció de mesures ordinàries i extraordinàries de
suport s’han de prendre, en qualsevol moment del curs, quan se’n detecti
la necessitat. L’aplicació de les mesures s’ha de revisar periòdicament i, en
qualsevol cas, en acabar el curs.
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7. Les mesures de suport educatiu s’han de recollir en les programacions
docents.
Article 10
Llibres de text i consulta
1. Els llibres de text i consulta no poden ser substituïts abans que transcorri
un període mínim de quatre cursos acadèmics. Excepcionalment, quan la
programació docent ho requereixi i amb l’informe favorable del
Departament d’Inspecció Educativa, poden ser substituïts abans de la
finalització del període esmentat.
2. Abans del 30 de juny de cada any, els centres han de comunicar a les
famílies la relació dels llibres de text, de consulta i de lectura per a cada
curs escolar. Així mateix, abans d’aquesta data, els centres sostinguts amb
fons públics han d’haver introduït al GestIB aquesta relació.5
Article 11
Coordinació entre etapes
1. En els centres on s’imparteixen ensenyaments de segon cicle d’educació
infantil i de primària s’han de coordinar ambdues etapes, d’acord amb el
projecte educatiu de centre.
2. Els centres de segon cicle d’educació infantil adscrits a centres d’educació
primària han de preveure en un pla específic les mesures de coordinació
pedagògica amb l’educació primària. Aquestes mesures s’han de dissenyar
i dur a terme conjuntament entre els dos centres, sota la coordinació dels
equips directius i amb la col·laboració dels serveis d’orientació. El
Departament d’Inspecció Educativa ha de supervisar els processos de
coordinació i n’ha de fer l’assessorament.
3. En el pla de coordinació entre centres d’infantil i de primària s’hi ha
d’incloure, com a mínim, la tramesa d’informació relativa al coneixement
dels alumnes que passen d’una etapa a l’altra. Aquesta tramesa s’ha de fer
abans del 30 de juny.
4. En els centres on s’imparteixen ensenyaments d’educació primària i de
secundària s’han de coordinar ambdues etapes, d’acord amb el projecte
educatiu de centre.

5
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5. Els centres d’educació primària adscrits a centres d’educació secundària
han de preveure en un pla específic les mesures de coordinació pedagògica
amb els centres d’educació secundària. Aquestes mesures s’han de
dissenyar conjuntament entre els dos centres, sota la coordinació dels
equips directius i amb la col·laboració dels serveis d’orientació. El
Departament d’Inspecció Educativa ha de supervisar els processos de
coordinació i n’ha de fer l’assessorament. Aquesta coordinació ha de
quedar reflectida en les respectives programacions generals anuals i ha de
ser avaluada en la memòria final corresponent.
6. En el pla de coordinació entre centres de primària i de secundària, s’hi han
d’incloure, com a mínim, la tramesa d’informació relativa als continguts
curriculars, als mètodes i als sistemes d’avaluació, als aspectes
organitzatius de cada centre, així com l’informe de resultats globals de
l’avaluació final individualitzada de sisè d’educació primària. Aquesta
tramesa s’ha de fer abans del 30 de juny.
7. Igualment, els centres d’educació primària han de remetre als centres
d’educació secundària, abans del 30 de juny, un informe individualitzat
dels alumnes que finalitzen l’etapa en què figurin, com a mínim, les dades
personals, el nivell obtingut en l’avaluació final individualitzada de sisè
d’educació primària, les qualificacions obtingudes a sisè de primària i les
actituds i els hàbits més significatius.
La informació referida als alumnes amb necessitats educatives especials ha
d’incloure, a més, el dictamen d’escolarització, l’informe psicopedagògic
actualitzat el darrer curs de primària i el document individual
d’adaptacions curriculars. Pel que fa als alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu, s’ha de remetre l’informe individual que
acrediti aquesta condició, així com els informes amb les actuacions dutes a
terme. Quant a la resta dels alumnes, sempre que s’hagi fet alguna
intervenció, s’han de remetre els informes elaborats pels serveis
d’orientació.
8. En el cas que un centre de primària no hagi pogut traslladar, abans del dia
15 de setembre, l’informe individualitzat d’algun dels alumnes que hi han
finalitzat l’etapa, ho ha de comunicar a la Direcció General de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans.
Article 12
Ensenyaments de religió
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1. Els ensenyaments de religió són d’oferta obligada per a tots els centres i de
caràcter voluntari per als alumnes. Al començament de cada curs acadèmic
els pares o tutors dels alumnes han de triar si els seus fills han de fer
l’assignatura de religió o la de valors socials i cívics. En el cas que cursin
religió, poden triar entre l’ensenyament de les confessions religioses amb
les quals l’Estat té subscrits acords internacionals o de cooperació en
matèria educativa.
2. Els professors responsables dels ensenyaments de les diverses religions han
d’elaborar la programació docent corresponent.
Disposició transitòria única
Calendari d’aplicació
Aquesta Ordre s'ha d'aplicar als cursos primer, tercer i cinquè d'Educació
Primària el curs escolar 2014-2015. Per als cursos segon, quart i sisè no s'ha
d'aplicar fins al curs escolar 2015-2016.
Disposició derogatòria única
Derogació de normativa
L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 27 d'abril de 2009 sobre el
desenvolupament de l'educació primària a les Illes Balears, queda derogada a
l'inici del curs escolar 2015-2016.
Disposició final primera
Autorització
S’autoritza el director general de Planificació, Infraestructures Educatives i
Recursos Humans i el director general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional perquè adoptin les mesures necessàries per aplicar el que disposa
aquesta Ordre.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
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Malgrat no figuri al text d’aquesta versió consolidada, s’ha de tenir en
consideració la disposició final primera de l’Ordre del conseller d’Educació i
Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la
qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears que diu
el següent:
Disposició final primera
Calendari d’aplicació
Les modificacions introduïdes amb aquesta Ordre s’han d’implantar a l’inici del curs
escolar 2016-2017.
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ANNEX6
Horari setmanal d’educació primària*
Assignatura/curs 1r

2n

3r

4t

5è

6è

Assignatura/curs

Llengua catalana i literatura

8

9

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

8

9

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

6

7

Llengua estrangera

Matemàtiques

10

10

Matemàtiques

Ciències naturals

4

4

Ciències naturals

Ciències socials

4

4

Ciències socials

Educació física

5

5

Educació física

Religió / Valors socials i cívics

3

3

Religió / Valors socials i cívics

Educació artística

5

5

Educació artística

Temps d’esplai

7,5

7,5

Temps d’esplai

Lliure disposició

14,5

11,5

Lliure disposició

75

75

Total

Total

* La càrrega horària conjunta assignada a les àrees de Ciències naturals, Ciències socials,
Llengua castellana i literatura, Matemàtiques i Llengua estrangera: anglès ha de ser com a
mínim d’11,25 hores setmanals a cada curs, que representen el 50 % de l’horari lectiu
setmanal. Per a aquest còmput s’ha de tenir en compte, amb els percentatges
corresponents, la càrrega horària assignada als diferents projectes que inclouen part dels
currículums de les àrees abans esmentades.
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DECRET 32/2014, DE 18 DE JULIOL, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL CURRÍCULUM
DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA A LES ILLES BALEARS1
(BOIB núm. 97 de 19 de juliol de 2014)
La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa
(BOE núm. 295, de 10 de desembre), modifica l’article 6 de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, per definir el currículum com la regulació dels elements
que determinen els processos d’ensenyament-aprenentatge per a cada un dels
ensenyaments. El currículum ha d’estar integrat pels objectius de cada ensenyament
i etapa educativa; les competències o capacitats per aplicar de manera integrada els
continguts propis de cada ensenyament i etapa educativa, amb la finalitat
d’aconseguir la realització adequada d’activitats i la resolució eficaç de problemes
complexos; els continguts, o conjunts de coneixements, habilitats, destreses i
actituds que contribueixen a l’assoliment dels objectius de cada ensenyament i
etapa educativa i a l’adquisició de competències; la metodologia didàctica, que
comprèn tant la descripció de les pràctiques docents com l’organització del treball
dels docents; els estàndards i els resultats d’aprenentatge avaluables, i els criteris
d’avaluació del grau d’adquisició de les competències i de l’assoliment dels objectius
de cada ensenyament i etapa educativa. Els continguts s’ordenen en assignatures,
que es classifiquen en matèries, àmbits, àrees i mòduls en funció dels ensenyaments,
les etapes educatives o els programes en què participin els alumnes.
Segons el nou article 6 bis de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació,
introduït per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, correspon al Govern de
l’Estat, entre d’altres, el disseny del currículum bàsic, en relació amb els objectius,
competències, continguts, criteris d’avaluació, estàndards i resultats d’aprenentatge
avaluables, que garanteixin el caràcter oficial i la validesa en tot el territori nacional
de les titulacions a què es refereix aquesta Llei orgànica.
La disposició final cinquena de la Llei orgànica 8 /2013, de 9 de desembre, estableix
el calendari d’implantació. Les modificacions introduïdes en el currículum,
l’organització, els objectius, la promoció i les avaluacions d’educació primària s’han
d’implantar per als cursos primer, tercer i cinquè en el curs escolar 2014-2015, i per
als cursos segon, quart i sisè en el curs escolar 2015-2016.
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears (BOIB núm. 32, d’1 de març), estableix en l’article 36.2 que correspon a
1

Aquest Decret ha estat modificat pel Decret 28/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 64, de 21 de maig de 2016)
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la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desplegament
legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus,
modalitats i especialitats.
Mitjançant el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre el traspàs de
funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ensenyament no universitari (BOE núm. 14, de 16 de gener), i
d’acord amb la disposició final quarta de la Llei orgànica 8/2013, de 8 de desembre,
i l’apartat 1 b de l’article 3 del Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual
s’estableix el currículum bàsic de l’educació primària (BOE núm. 52, d’1 de març),
correspon al Govern de les Illes Balears dictar, en l’àmbit de les seves competències,
les disposicions que siguin necessàries per establir el currículum de l’educació
primària.
La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística (BOIB núm. 15, de 20 de
maig), i el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris
de les Illes Balears (BOIB núm. 89, de 17 de juliol), en concordança amb el que
s’estableix en els articles 4 i 35 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reconeixen la llengua catalana
com a pròpia de les Illes Balears i, com a tal, llengua vehicular en l’àmbit de
l’ensenyament i oficial en tots els nivells educatius; també s’estableix que les
modalitats insulars de la llengua catalana han de ser objecte d’estudi i protecció,
sense perjudici de la unitat de la llengua.
El Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les
llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de
20 d’abril), i el Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s’adopten
determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 20132014, del sistema de tractament integrat de les llengües als centres docents no
universitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 124, de 7 de setembre), tenen com a
finalitat aconseguir que els alumnes de les Illes Balears adquireixin el domini de les
dues llengües oficials i les competències adequades en la llengua estrangera del
projecte educatiu del centre.
Aquest Decret regula el currículum de l’educació primària, una etapa especialment
important, perquè inicia la formació bàsica i estableix les bases del
desenvolupament acadèmic i personal dels alumnes, que es completarà en
l’educació secundària obligatòria.
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L’aprenentatge per competències afavoreix els propis processos d’aprenentatge i la
motivació per aprendre, a causa de la forta interrelació entre els components: el
coneixement de base conceptual no s’aprèn al marge del seu ús, del “saber fer”;
tampoc s’adquireix un coneixement procedimental en absència d’un coneixement de
base conceptual que permeti donar sentit a l’acció que es du a terme.
En l’educació primària s’adquireixen, a més, els instruments necessaris per assolir
l’autonomia i la responsabilitat en la pròpia formació; per adquirir l’esperit crític, la
participació i el compromís individual i col·lectiu amb l’entorn; per compartir el
propi bagatge cultural, històric i lingüístic, i per aconseguir la salut i el benestar
personals.
El procés d’ensenyament-aprenentatge en les diferents àrees, lògicament, està
condicionat per l’edat i les característiques de cada un dels alumnes, però ha
d’atendre especialment els aprenentatges imprescindibles per continuar construint
en les etapes següents. Les habilitats, les capacitats, les destreses, les actituds i els
continguts que assoleixin, fins i tot partint de l’entorn més proper, no seran
complets, per tant, si no s’insereixen en el seu context, sobretot en el cas de les àrees
humanístiques i socials. Les idees sobre els entorns naturals, socials i culturals de la
nostra comunitat, de l’Estat espanyol i d’Europa, com a contextos principals, han
d’estar presents en totes les àrees. El reconeixement i l’estima de les característiques,
la cultura i la llengua de la nostra comunitat, des del respecte, el reconeixement i
l’interès per les característiques, la cultura i les llengües d’altres indrets, són pilars
culturals l’assumpció dels quals és el principal instrument d’integració social i
d’adquisició de valors compartits.
El rol del docent és fonamental, ja que ha de ser capaç de dissenyar tasques o
situacions d’aprenentatge que possibilitin la resolució de problemes i l’aplicació dels
coneixements apresos. És fonamental una acció tutorial adequada, que atengui les
característiques personals i del grup.
La configuració del currículum ha de desenvolupar-se amb prou flexibilitat perquè
els centres, en l’ús de la seva autonomia, puguin adaptar-se a les diferències
individuals i al seu entorn socioeconòmic i cultural per mitjà del projecte educatiu,
de manera que tots els alumnes puguin arribar al grau de formació que les seves
condicions els permetin.
La revisió curricular que implica aquest Decret pretén tenir en compte les noves
necessitats d’aprenentatge, que han de proporcionar un coneixement sòlid dels
continguts que garanteixi l’efectivitat en l’adquisició de les competències. Les claus
d’aquest procés de canvi curricular són afavorir una visió interdisciplinària i, de
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manera especial, possibilitar més autonomia a la funció docent, de manera que
permeti satisfer les exigències d’una personalització més gran de l’educació, tenint
en compte el principi d’especialització dels professors.
A l’educació primària, les assignatures s’agrupen en tres blocs: assignatures troncals,
assignatures específiques i assignatures de lliure configuració autonòmica. En el bloc
d’assignatures troncals, es garanteixen els coneixements i les competències essencials
que permetin adquirir una formació sòlida i continuar amb aprofitament les etapes
posteriors en les assignatures que han de ser comunes a tots els alumnes. El bloc
d’assignatures específiques permet una autonomia més gran a l’hora de fixar
l’oferta, els horaris i els continguts de les assignatures. El bloc d’assignatures de
lliure configuració autonòmica suposa el nivell més gran d’autonomia, en què les
administracions educatives i, si escau, els centres poden oferir assignatures de
disseny propi, entre les quals es troben les ampliacions de les matèries troncals o
específiques. Aquesta distribució no obeeix a la importància o caràcter instrumental
o fonamental de les assignatures, sinó a la distribució de competències entre l’Estat i
les comunitats autònomes, d’acord amb la Constitució espanyola.
Els reptes dels canvis tecnològics i socials als quals ens enfrontam fan que, en
aquesta etapa de l’educació primària, sigui necessari disposar d’ancoratges sòlids en
què fonamentar tota actuació posterior i dipositar l’abundant informació que els
alumnes han de gestionar, que els permetin i els estimulin a mantenir l’afany
d’aprendre durant tota la vida. D’aquí la transcendència d’encoratjar l’interès per la
lectura, el domini de l’escriptura i, en general, dels llenguatges essencials (lingüístic,
matemàtic, tecnològic, corporal, musical, plàstic, etc.), incloent-hi el coneixement
d’almenys una llengua estrangera, fonamental si tenim en compte el context
europeu i la comunicació universalitzada del món en el qual vivim.
La nova organització de l’educació primària es desenvolupa en els articles 16-21 de
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, sobre organització de l’educació primària,
modificats per la Llei orgànica 8 /2013, de 9 de desembre.
El currículum bàsic de les assignatures corresponents a l’educació primària s’ha
dissenyat d’acord amb el que indiquen els articles esmentats de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, en un intent de simplificar-ne la regulació, que s’ha centrat en
els elements curriculars indispensables.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, havent
consultat el Consell Escolar, d’acord amb el Consell Consultiu i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 18 de juliol de 2014,
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DECRET
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquest Decret, d’acord amb allò que estableix la disposició final quarta de la
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa, constitueix el desplegament normatiu per a l’educació primària d’allò
que disposa l’article 6 bis de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i
integra el que regula el Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual
s’estableix el currículum bàsic de l’educació primària.
2. Aquest Decret és d’aplicació en els centres docents públics i privats de les Illes
Balears que imparteixen els ensenyaments d’educació primària.
Article 2
Principis generals
1. L’etapa de l’educació primària, que té caràcter obligatori i gratuït, consta de sis
cursos acadèmics, que s’han de cursar ordinàriament entre els sis i els dotze
anys.
2. L’acció educativa en aquesta etapa es basa en el principi de l’educació
personalitzada i de l’orientació permanent, ha de procurar la integració de les
diferents experiències i aprenentatges dels alumnes i s’ha d’adaptar als seus
ritmes de treball, per garantir una progressió satisfactòria de tots els alumnes
d’acord amb les capacitats i els interessos de cadascun.
3. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de propiciar una distribució
equilibrada dels alumnes entre els centres sostinguts amb fons públics,
independentment del moment en què s’incorporin a l’etapa.
4. L’educació primària ha de ser impartida per mestres, que tenen competència
docent en totes les àrees de l’etapa i en les tutories dels alumnes. Els
ensenyaments de música (que formen part de l’àrea d’educació artística),
d’educació física, d’idiomes estrangers o d’altres ensenyaments que es
determinin han de ser impartits pels mestres amb l’especialització o la
qualificació corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 93 de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
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5. L’educació primària ha de mantenir la coherència necessària amb l’educació
infantil i amb l’educació secundària obligatòria i garantir la coordinació entre
les etapes, per assegurar una transició adequada dels alumnes i facilitar la
continuïtat del seu procés educatiu.
6. L’Administració educativa ha de fomentar la qualitat, la coeducació, l’equitat, la
inclusió educativa de les persones amb discapacitat, la igualtat d’oportunitats,
la no-discriminació per raó de discapacitat, les mesures de flexibilització i les
alternatives metodològiques, les adaptacions curriculars, l’accessibilitat
universal, el disseny per a tothom, l’atenció a la diversitat i totes les mesures que
siguin necessàries per aconseguir que els alumnes amb discapacitat puguin
accedir a una educació de qualitat en igualtat d’oportunitats.
Article 32
Finalitats
La finalitat de l’educació primària és facilitar als alumnes els aprenentatges
necessaris destinats a la identificació, l’expressió i la comprensió dels aspectes
emocionals i afectius, les habilitats socials i la resolució de conflictes; els
aprenentatges de l’expressió i la comprensió orals, la lectura, l’escriptura i el càlcul;
l’adquisició de nocions bàsiques de la cultura; els hàbits d’estudi i feina; el sentit
artístic, i la creativitat, amb l’objectiu de garantir una formació integral que
contribueixi al ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes i preparar-los
per cursar amb aprofitament l’educació secundària obligatòria. Així mateix, té com
a finalitat ajudar els alumnes a adquirir la consciència de pertànyer a la comunitat
de les Illes Balears i a valorar les actituds solidàries i no discriminatòries, per assumir
els deures i exercir els drets com a ciutadans.
Article 4
Objectius3
L’educació primària ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats
que els permetin:
1. Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar-hi
d’acord, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets
humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.
2

Article redactat d’acord amb el Decret 28/2016, de 20 de maig, esmentat a la nota 1.
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2. Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat
en l’estudi, així com actituds de confiança en si mateixos, sentit crític, iniciativa
personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge i esperit de superació i
emprenedor.
3. Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes,
que els permetin desenvolupar-se amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic,
així com en els grups socials amb els quals es relacionen.
4. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les
persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la nodiscriminació de persones amb discapacitat.
5. Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, i la llengua castellana, tant oralment com per escrit, de manera que
puguin ser emprades com a llengües de comunicació i d’aprenentatge, i
desenvolupar hàbits de lectura.
6. Adquirir en almenys una llengua estrangera la competència comunicativa bàsica
que els permeti expressar i comprendre missatges senzills i desenvolupar-se en
situacions quotidianes.
7. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la
resolució de problemes que requereixin operacions elementals de càlcul,
coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los a les
situacions de la vida quotidiana.
8. Conèixer els aspectes fonamentals de les ciències naturals, les ciències socials, la
geografia, la història i la cultura, especialment els corresponents a les Illes
Balears, reforçar el sentiment de pertinença a l’àmbit cultural i lingüístic català i
entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels
individus.
9. Iniciar-se en la utilització, per a l’aprenentatge, de les tecnologies de la
informació i la comunicació i desenvolupar un esperit crític davant els missatges
que reben i elaboren. Valorar la necessitat de fer un ús segur i responsable de les
tecnologies digitals, tenint cura de gestionar la pròpia identitat digital i
respectant la dels altres.
10. Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la
construcció de propostes visuals i audiovisuals.
11. Valorar la tasca ben feta com a condició necessària per a l’aprofitament eficaç
dels aprenentatges.
12. Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les
diferències i emprar l’educació física i l’esport com a mitjans per afavorir el
desenvolupament personal i social.
13. Conèixer i valorar els animals més propers a l’ésser humà i adoptar formes de
comportament que n’afavoreixin la cura.
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14. Desenvolupar les capacitats emocionals i afectives en tots els àmbits de la
personalitat en les relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la
violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips relacionats amb la
diversitat sexual i de gènere.
15. Fomentar l’educació viària i actituds de respecte que incideixin en la prevenció
dels accidents de trànsit.
16. Desenvolupar-se com a persones lliures, creadores del seu propi futur.4
Article 5
Definicions
1. Als efectes d’aquest Decret, s’entén per currículum la regulació dels aspectes que
determinen els processos d’ensenyament-aprenentatge.
2. El currículum està integrat pels elements següents:
 Objectius: referents relatius als èxits que l’alumne ha d’assolir en finalitzar el
procés educatiu, com a resultat de les experiències d’ensenyamentaprenentatge intencionalment planificades amb aquesta finalitat.
 Competències: capacitats per aplicar de manera integrada els continguts propis
de l’etapa per aconseguir dur a terme activitats adequadament i resoldre
problemes complexos eficaçment.
 Continguts: conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds que
contribueixen a assolir els objectius de l’etapa educativa i a adquirir
competències. Els continguts s’ordenen en assignatures, que s’organitzen en
àrees.
 Estàndards d’aprenentatge avaluables: especificacions dels criteris d’avaluació que
permeten definir els resultats d’aprenentatge i que concreten el que l’alumne
ha de saber, comprendre i saber fer en cada assignatura; han de ser
observables, mesurables i avaluables i permetre graduar el rendiment o
l’assoliment aconseguit. El seu disseny ha de contribuir i facilitar el disseny de
proves estandarditzades i comparables.
 Criteris d’avaluació: són el referent específic per avaluar l’aprenentatge dels
alumnes. Descriuen allò que es vol valorar i que els alumnes han d’aconseguir,
tant en coneixements com en competències. Responen al que es pretén
aconseguir en cada assignatura.
 Metodologia didàctica: conjunt d’estratègies, procediments i accions
organitzades i planificades pels professors, de manera conscient i reflexiva,
4

Apartat afegit pel Decret 28/2016, de 20 de maig, esmentat a la nota 1
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amb la finalitat de possibilitar l’aprenentatge dels alumnes i l’assoliment dels
objectius plantejats.
Article 6
Competències
1. Als efectes d’aquest Decret, les competències del currículum són les següents:
—
—
—
—
—
—
—

Competència en comunicació lingüística.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competència digital.
Aprendre a aprendre.
Competències socials i cíviques.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Consciència i expressions culturals.

2. Per adquirir eficaçment les competències i integrar-les efectivament, s’han de
dissenyar activitats d’aprenentatge que permetin als alumnes avançar cap als
resultats d’aprenentatge de més d’una competència al mateix temps.
3. S’ha de potenciar el desenvolupament de la competència en comunicació
lingüística i de la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i
tecnologia.
Article 7
Principis metodològics i pedagògics
1. La metodologia didàctica ha de ser fonamentalment reflexiva, comunicativa,
activa i participativa, adreçada a l’assoliment dels objectius i, especialment, als
aspectes més directament relacionats amb les competències.
2. L’acció educativa ha de procurar la integració dels aprenentatges posant de
manifest les relacions entre les àrees i la seva vinculació amb la realitat
lingüística, social, cultural i tecnològica. També s’ha de promoure el treball en
equip i afavorir una progressiva autonomia dels alumnes que contribueixi a
desenvolupar la capacitat d’aprendre per si mateixos.
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Article 8
Procés d’aprenentatge i atenció individualitzada
1. En aquesta etapa s’ha de posar especial èmfasi en l’atenció a la diversitat dels
alumnes, en l’atenció individualitzada i en la prevenció de les dificultats
d’aprenentatge mitjançant diagnòstics precoços i mecanismes de reforç, tan
aviat com es detectin aquestes dificultats, per aconseguir l’èxit escolar.
2. Per fomentar l’hàbit de la lectura s’hi ha de dedicar un temps diari, no inferior a
trenta minuts, en qualsevol de les àrees del currículum.
3. L’acció tutorial ha d’orientar el procés educatiu individual i col·lectiu dels
alumnes.
4. Cada grup d’alumnes ha de tenir un mestre com a tutor, designat pel director
del centre. La funció tutorial implica dur a terme les activitats de tutoria i
coordinar el conjunt d’accions educatives que contribueixen a adquirir les
competències de l’alumne, a dirigir-lo, orientar-lo i donar-li suport en el procés
educatiu per aconseguir la maduresa i l’autonomia.
5. Tot el conjunt de mestres que intervenen en un grup d’alumnes, amb la
coordinació del tutor responsable del grup, ha d’exercir l’acció tutorial. Aquesta
acció tutorial ha d’atendre al desenvolupament intel·lectual, afectiu,
psicomotriu, social i moral dels alumnes des d’una perspectiva sistèmica de
l’entorn.
6. L’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en
el grup classe i a la implicació dels alumnes i les seves famílies en la dinàmica del
centre.
7. S’ha d’afavorir la coordinació dels integrants dels equips docents i fomentar la
feina en equips de cicle. A aquest efecte, els docents dels tres primers cursos,
d’una banda, i els dels tres darrers cursos, de l’altra, s’han d’organitzar en
equips de cicle. Als centres públics, aquests equips han d’actuar sota la direcció
d’un coordinador per a cadascun dels cicles, nomenat pel director del centre a
proposta dels equips de cicle, el qual, entre altres tasques que se li puguin
encomanar, s’ha de responsabilitzar de la coordinació efectiva entre les diferents
programacions docents i de l’adequació d’aquestes als currículums vigents. Els
centres, en el marc de la seva autonomia, poden organitzar la coordinació de la
transició entre els dos cicles.5
5

Apartat redactat d’acord amb el Decret 28/2016, de 20 de maig, esmentat a la nota 1
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Article 9
Estructura i organització6
1. L’etapa d’educació primària s’organitza en àrees, que tenen un caràcter global i
integrador, i comprèn dos cicles de tres cursos escolars cadascun. Aquestes àrees
s’agrupen en tres blocs d’assignatures:
a) Assignatures troncals
b) Assignatures específiques
c) Assignatures de lliure configuració autonòmica
2. Els alumnes han de cursar les següents àrees del bloc d’assignatures troncals en
cada un dels cursos:
a) Ciències naturals
b) Ciències socials
c) Llengua castellana i literatura
d) Matemàtiques
e) Llengua estrangera: anglès
3. Els alumnes han de cursar les següents àrees del bloc d’assignatures específiques
en cada un dels cursos:
a) Educació artística
b) Educació física
c) Religió o Valors socials i cívics, a elecció dels pares o tutors legals
Els centres han d’oferir obligatòriament les matèries de Religió i Valors socials i
cívics a tots els cursos.
4. Els alumnes han de cursar la següent àrea del bloc d’assignatures de lliure
configuració autonòmica en cada un dels cursos:
Llengua catalana i literatura

6

Article redactat d’acord amb el Decret 28/2016, de 20 de maig, esmentat a la nota 1
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Els alumnes poden estar exempts, segons la normativa vigent, de ser
avaluats de l’assignatura de Llengua catalana i literatura. En qualsevol cas,
els alumnes han de cursar aquesta àrea.
Article 107
Currículums
Els centres docents han de desenvolupar, completar i concretar, si escau, els
currículums de les diferents assignatures establerts en els annexos d’aquest Decret
mitjançant la concreció curricular corresponent.
Article 11
Elements transversals
1. Sense perjudici del seu tractament específic en algunes de les assignatures de
l’etapa, la comprensió lectora, l’expressió oral i l’escrita, la comunicació
audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, l’emprenedoria i
l’educació cívica i constitucional s’han de treballar en totes les assignatures.
2. S’ha de fomentar el desenvolupament dels valors que promoguin la igualtat
efectiva entre homes i dones i la prevenció de la violència de gènere, i dels valors
inherents al principi d’igualtat de tracte i de no-discriminació per qualsevol
condició o circumstància personal o social. S’han d’evitar els comportaments i
els continguts sexistes i els estereotips que suposin discriminació.
3. S’ha de fomentar l’aprenentatge de la prevenció i la resolució pacífica de
conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com dels
valors que sustenten la llibertat, la pau, la justícia, la igualtat, el pluralisme
polític, la democràcia, el respecte als drets humans i el rebuig a la violència, el
respecte i la consideració a les víctimes del terrorisme, la pluralitat, el respecte a
l’Estat de dret i la prevenció del terrorisme i de qualsevol altre tipus de violència.
4. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha d’adoptar mesures perquè
l’activitat física i la dieta equilibrada formin part del comportament infantil. A
aquest efecte, s’ha de promoure que els alumnes practiquin diàriament esport i
exercici físic durant la jornada escolar, en els termes i les condicions que, seguint
les recomanacions dels organismes competents, garanteixin un
desenvolupament adequat per afavorir una vida activa, saludable i autònoma. El
7
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disseny, la coordinació i la supervisió de les mesures que a aquest efecte
s’adoptin al centre educatiu han de ser assumits pels professors amb
qualificació o especialització adequada en aquests àmbits.
5. La Conselleria d’Educació i Universitat ha de fomentar les mesures perquè els
alumnes participin en activitats que els permetin desenvolupar la creativitat, la
sensibilitat artística, l’autonomia, la iniciativa, la feina en equip, l’esperit
emprenedor, la confiança en un mateix i el sentit crític. 8
6. En l’àmbit de l’educació i la seguretat viàries, la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats ha de promoure accions per millorar la convivència i prevenir els
accidents de trànsit, perquè els alumnes coneguin els seus drets i deures com a
usuaris de les vies, en qualitat de vianants, viatgers i conductors de bicicletes,
respectin les normes i els senyals, i s’afavoreixi la convivència, la tolerància, la
prudència, l’autocontrol, el diàleg i l’empatia amb actuacions adequades
tendents a evitar els accidents de trànsit i les seves seqüeles.
Article 12
Calendari escolar
1. El calendari escolar de l’educació primària ha de comprendre un mínim de 175
dies lectius.
2. En qualsevol cas, en el còmput del calendari escolar s’hi han d’incloure els dies
dedicats a les avaluacions individualitzades de tercer curs i final d’educació
primària.
Article 13
Horari
1. La distribució de l’horari lectiu setmanal s’ha d’establir mitjançant una ordre del
conseller d’Educació, Cultura i Universitats.
2. L’horari assignat a cada assignatura s’ha d’entendre com el temps necessari per
al treball en cadascuna de les àrees, sense deixar de considerar el caràcter global
i integrador de l’etapa.
8

Apartat redactat d’acord amb el Decret 28/2016, de 20 de maig, esmentat en la nota 1.
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3. Els centres docents, a l’hora de formular la programació general anual, han
d’organitzar l’horari escolar, el qual, d’acord amb la normativa vigent, ha de ser
supervisat pel Departament d’Inspecció Educativa.
Article 14
Llengües d’ensenyament
Derogat9
Article 15
Avaluació
1. L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes ha de ser contínua i
global i ha de tenir en compte el progrés en el conjunt de les àrees.
2. Els criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables que figuren en els
annexos d’aquest Decret han de ser els referents per comprovar el grau
d’adquisició de les competències i l’assoliment dels objectius de l’etapa en les
avaluacions contínua i final de les assignatures.
3. Els mestres han d’avaluar tant els aprenentatges dels alumnes com els processos
d’ensenyament i la mateixa pràctica docent, per a la qual cosa s’han d’establir
indicadors d’assoliment en les programacions docents.
4. Els alumnes tenen el dret a una avaluació objectiva i que la dedicació, l’esforç i
el rendiment siguin valorats i reconeguts, per a la qual cosa s’han d’establir els
procediments oportuns.
5. En el context del procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne no
sigui l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures
s’han d’adoptar en qualsevol moment del curs, tan aviat com es detectin les
dificultats, i han d’estar dirigides a garantir l’adquisició dels aprenentatges
imprescindibles per continuar el procés educatiu.
6. Els centres docents han de fer una avaluació individualitzada a tots els alumnes
en finalitzar el tercer curs d’educació primària, en la qual s’ha de comprovar el
grau d’adquisició de les destreses, capacitats i habilitats en expressió i
comprensió oral i escrita i en càlcul i resolució de problemes amb relació a la
competència en comunicació lingüística i la competència matemàtica. Les
9

Article derogat pel Decret 28/2016, de 20 de maig, esmentat en la nota 1.
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característiques de l’avaluació i el procediment per dur-la a terme s’han
d’establir mitjançant una ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats.
7. En finalitzar el sisè curs d’educació primària s’ha de fer una avaluació final
individualitzada a tots els alumnes, en la qual s’ha de comprovar el grau
d’adquisició de la competència en comunicació lingüística, de la competència
matemàtica i de les competències en ciència i tecnologia, així com l’assoliment
dels objectius de l’etapa. Aquesta avaluació s’ha de fer d’acord amb les
característiques generals de les proves que estableixi el Govern de l’Estat, havent
consultat prèviament les comunitats autònomes. Les característiques de
l’avaluació i el procediment per dur-la a terme s’han d’establir mitjançant una
ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats.
Per a l’avaluació s’han d’utilitzar com a referents els criteris d’avaluació i els
estàndards d’aprenentatge avaluables que figuren en els annexos d’aquest
Decret.
El nivell obtingut per cada alumne s’ha de fer constar en un informe de caràcter
informatiu i orientador, que s’ha de lliurar als pares, mares o tutors legals.
8. L’equip docent de grup, constituït pel conjunt de mestres de l’alumne
coordinats pel tutor, ha d’actuar de manera col·legiada al llarg del procés
d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin. El procés i els
documents d’avaluació es regeixen pel Reial decret 126/2014, de 28 de febrer,
pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’educació primària, i per la
corresponent ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats.
Article 16
Promoció
1. En finalitzar cadascun dels cursos, i com a conseqüència del procés d’avaluació,
l’equip docent, de forma col·legiada, ha de prendre les decisions corresponents
sobre la promoció dels alumnes, i s’han de tenir en compte especialment la
informació i el criteri del tutor.
2. L’alumne accedirà al curs o etapa següent sempre que es consideri que ha assolit
els objectius que corresponguin al curs fet o els de l’etapa i el grau d’adquisició
de les competències corresponent. S’hi accedirà, així mateix, sempre que els
aprenentatges no assolits no impedeixin seguir amb aprofitament el nou curs o
etapa. Si no és així, pot repetir curs una sola vegada durant l’etapa, amb un pla
específic de reforç o recuperació i suport, que els centres docents han
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d’organitzar d’acord amb el que estableixi l’ordre corresponent del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats.
3. La repetició de curs es considera una mesura de caràcter excepcional i s’ha de
prendre després d’haver esgotat la resta de mesures ordinàries de reforç i suport
per solucionar les dificultats d’aprenentatge de l’alumne. Per adoptar aquesta
mesura s’ha d’atendre especialment als resultats de l’avaluació individualitzada
en finalitzar el tercer curs d’educació primària i al final d’educació primària.
4. Per facilitar la transició de l’educació primària a l’educació secundària
obligatòria, s’ha de parar una especial atenció a la coordinació entre ambdues
etapes per salvar les diferències pedagògiques i organitzatives i els desajustos
que es puguin produir en el progrés acadèmic dels alumnes, per la qual cosa
s’ha de tenir en compte, entre altres mecanismes, l’informe indicatiu del nivell
obtingut en l’avaluació final d’etapa. L’Administració educativa ha de preveure
les mesures necessàries per fer efectiva aquesta coordinació.
Article 17
Atenció a la diversitat
1. Tots els alumnes, amb independència de les especificitats individuals o de
caràcter social, tenen dret a una educació adequada a les seves necessitats i
característiques.
2. L’atenció a la diversitat fa referència a les decisions organitzatives,
metodològiques i curriculars que caracteritzen una pràctica educativa orientada
a afavorir el progrés educatiu, personal i social de tots i cada un dels alumnes.
3. El pla d’atenció a la diversitat és el marc en què es recullen les actuacions que el
centre educatiu preveu per ajustar l’atenció educativa a les característiques i
necessitats de tots els alumnes. Per tant, ha de fer referència tant a actuacions
generals com a mesures específiques de suport, tot respectant els principis
d’equitat, igualtat d’oportunitats i inclusió educativa.
Article 18
Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
1. D’acord amb el que indiquen els articles 71 a 79 bis de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, els alumnes que requereixin una atenció educativa diferent de
l’ordinària —perquè presenten necessitats educatives especials, per dificultats
específiques d’aprenentatge, per trastorn per dèficit d’atenció amb
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hiperactivitat, per altes capacitats intel·lectuals, per haver-se incorporat tard al
sistema educatiu o per condicions personals o d’història escolar—, perquè
puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats
personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tots els
alumnes, han de rebre un suport educatiu específic i establir, si cal, les mesures
curriculars i organitzatives oportunes que assegurin un progrés adequat.
L’adopció de mesures de suport s’ha de dur a terme en qualsevol moment del
curs quan es detectin les necessitats educatives dels alumnes.
2. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha d’adoptar les mesures
necessàries per detectar els alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu de la forma més primerenca possible. La identificació i la valoració dels
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu s’ha de dur a terme
mitjançant professionals amb la qualificació adient adscrits als serveis
d’orientació.
3. La Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos
Humans ha d’escolaritzar els alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu que s’incorporen al sistema educatiu fent una distribució equilibrada
d’alumnes i de recursos entre els centres sostinguts amb fons públics de cada
zona.
4. L’escolarització dels alumnes que presenten necessitats específiques de suport
educatiu s’ha de regir pels principis de normalització i inclusió i ha d’assegurar
la no-discriminació i la igualtat efectiva en l’accés i la permanència en el sistema
educatiu.
5. S’han d’establir les mesures més adequades perquè les condicions en què es
duguin a terme les avaluacions s’adaptin a les necessitats dels alumnes amb
necessitats específiques de suport educatiu.
6. Els serveis d’orientació educativa han d’establir les condicions d’accessibilitat i
recursos de suport que afavoreixin l’accés al currículum dels alumnes amb
necessitats educatives especials i adaptar els instruments i, si escau, els temps i
suports que assegurin una correcta avaluació d’aquests alumnes. Per facilitar
l’accessibilitat al currículum, s’han d’establir els procediments oportuns quan
sigui necessari fer adaptacions significatives dels elements del currículum, a fi
d’atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que les necessitin.
Aquestes adaptacions s’han de fer cercant el màxim desenvolupament possible
de les competències. L’avaluació contínua i la promoció han de prendre com a
referent els elements fixats en aquestes adaptacions.
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Sense perjudici de la permanència durant un curs més en l’etapa, prevista en
l’article 20.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, l’escolarització d’aquests
alumnes en l’etapa d’educació primària en centres ordinaris pot prolongar-se un
any més, sempre que això afavoreixi la seva integració socioeducativa.
7. Els serveis d’orientació educativa han de vetllar perquè els centres adoptin
mesures d’actuació per als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals,
identificats com a tals segons el procediment i en els termes que determini
l’Administració educativa, que els permetin desenvolupar al màxim les seves
capacitats, com ara adaptacions d’ampliació o enriquiment curricular i
flexibilitzacions del període d’escolarització.
Les adaptacions d’ampliació o enriquiment curricular poden incloure tant la
impartició de continguts i l’adquisició de competències propis de cursos
superiors com l’ampliació de continguts i competències del curs corrent.
Les flexibilitzacions del període d’escolarització poden comportar anticipar un
curs la incorporació a l’etapa o reduir-ne la durada, quan es prevegi que aquesta
mesura és la més adequada per al desenvolupament del seu equilibri personal i
la seva socialització. El conseller d’Educació, Cultura i Universitats, mitjançant
una ordre, ha de dictar la normativa que reguli aquestes flexibilitzacions.
8. L’escolarització dels alumnes que s’incorporen de manera tardana al sistema
educatiu a què es refereix l’article 78 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
s’ha de fer atenent a les seves circumstàncies, coneixements, edat i historial
acadèmic.
Els que presentin un desfasament en el nivell de competència curricular de més
de dos anys poden ser escolaritzats en el curs inferior al que els correspondria
per edat. Per a aquests alumnes s’han d’adoptar les mesures de reforç
necessàries que facilitin la integració escolar i la recuperació del desfasament i
els permetin continuar amb aprofitament els estudis. En el cas de superar aquest
desfasament, s’han d’incorporar al curs corresponent a la seva edat.
Article 19
Autonomia dels centres docents
1. Els centres docents disposen d’autonomia per elaborar, aprovar i executar un
projecte educatiu i un projecte de gestió, així com les normes d’organització i de
funcionament del centre en el marc de la legislació vigent.
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2. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de potenciar i promoure
l’autonomia dels centres, de manera que els seus recursos econòmics, materials i
humans puguin adequar-se als plans de treball i organització que elaborin, una
vegada que siguin convenientment avaluats i valorats. Els centres sostinguts amb
fons públics han de retre comptes dels resultats obtinguts.
3. Els centres, en l’exercici de la seva autonomia, poden adoptar experimentacions,
plans de treball, formes d’organització, normes de convivència i ampliació del
calendari escolar o de l’horari lectiu d’àrees, en els termes que estableixi la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i dins les possibilitats que permeti
la normativa aplicable, inclosa la laboral, sense que, en cap cas, s’imposin
aportacions a les famílies ni exigències per a l’Administració educativa.
4. Els centres docents han de desenvolupar i completar el currículum i les mesures
d’atenció a la diversitat establertes per les administracions educatives, adaptantles a les característiques dels alumnes i a la seva realitat educativa per atendre
tots els alumnes. Així mateix, han d’arbitrar mètodes que tenguin en compte els
diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes, afavoreixin la capacitat d’aprendre
per si mateixos i promoguin el treball en equip.
5. Els centres han de promoure, així mateix, compromisos amb les famílies i amb
els mateixos alumnes en què s’especifiquin les activitats que els uns i els altres es
comprometen a desenvolupar per facilitar el progrés educatiu.
6. Per impulsar l’autonomia dels centres, la Direcció General de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans ha de potenciar la funció
directiva mitjançant mesures específiques adreçades a reforçar el lideratge i la
responsabilitat del director, de l’equip directiu i la coresponsabilitat dels òrgans
de coordinació.
7. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha d’exercir les funcions de
supervisió i d’avaluació corresponents per garantir l’exercici de l’autonomia dels
centres i la defensa dels drets dels alumnes i de la comunitat educativa en
general.
Article 20
Projecte educatiu
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1. El projecte educatiu és un instrument de planificació institucional del centre,
que concreta les intencions educatives consensuades per la comunitat educativa
i serveix per donar sentit i orientar el conjunt de les activitats del centre.
2. Els centres han d’elaborar el projecte educatiu tenint en compte el context
socioeconòmic i cultural del centre, les necessitats educatives específiques dels
alumnes, les directrius i les propostes fetes pel consell escolar i pel claustre i les
aportacions de les associacions d’alumnes i les de pares i mares d’alumnes.
3. El projecte educatiu ha d’incloure com a mínim els elements següents:10
a) Els trets d’identitat del centre.
b) La concreció curricular.
c) El pla d’atenció a la diversitat.
d) El projecte lingüístic.
e) El reglament d’organització i funcionament.
f) El pla de convivència
4. Els centres han de fer públic el seu projecte educatiu i també els altres aspectes
que puguin facilitar informació sobre el centre i orientació als alumnes i als
pares, mares o tutors legals, de manera que s’afavoreixi una implicació més gran
del conjunt de la comunitat educativa.
5. Els centres estan obligats, com a mínim cada cinc anys, a dur a terme la revisió i,
si escau, la modificació del projecte educatiu de centre amb la participació de
tota la comunitat educativa.
Article 21
Concreció curricular11
1. La concreció curricular del centre és el document que desenvolupa, completa,
adequa i concreta el currículum oficial a cada centre docent, i que forma part
del projecte educatiu. Suposa l’establiment d’un marc comú, acordat pel
claustre, que defineixi les línies educatives del centre i que doni coherència i
continuïtat a les programacions docents que en formen part, al llarg de tota
l’etapa educativa.
2. La concreció curricular ha de contenir, com a mínim, els elements següents:
10
11

Apartat redactat d’acord amb el Decret 28/2016, de 20 de maig, esmentat en la nota 1.
Apartats 2 i 3 redactats d’acord amb el Decret 28/2016, de 20 de maig, esmentat en la nota 1.
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a) Les programacions didàctiques.
b) Els criteris generals de promoció.
c) La concreció dels mecanismes per a l’adopció de les decisions generals del
procés d’avaluació, quan no hi hagi consens.
d) El tractament de la lectura i de les tecnologies de la informació i comunicació
al llarg de l’etapa.
e) Les mesures de coordinació entre els cursos.
3. Per fomentar la innovació i promoure l’autonomia dels centres, la concreció
curricular es pot dur a terme mitjançant projectes específics adreçats a millorar
l’èxit escolar que assegurin als alumnes l’adquisició de les competències i els
objectius del currículum.
Aquests projectes han de tractar, com a mínim, els aspectes següents:
a) L’assignació dels elements del currículum a una, o a més d’una, de les àrees
establertes en l’article 9.
b) La determinació de la contribució de l’avaluació del projecte a la qualificació
de cadascuna de les àrees implicades.
c) La concreció de la càrrega horària del projecte i la distribució d’aquesta.
Article 22
Programacions docents
1. Els centres docents han de desenvolupar, completar, adequar i concretar els
currículums mitjançant la programació docent per a cadascun dels cursos.
2. L’equip de cicle és el responsable de l’elaboració de la programació docent de
cada curs. En l’elaboració d’aquesta programació s’han de tenir en compte les
característiques dels alumnes i de l’entorn del centre.12
3. La programació docent ha d’incloure, com a mínim, els elements següents:
a) L’adequació i la seqüenciació dels objectius generals de les àrees.
b) La seqüència dels continguts al llarg de cada curs.
c) Els mètodes pedagògics.
d) La distribució espai-temps.
e) Les activitats d’ampliació i de reforç.
f) Els criteris d’avaluació i de qualificació.
12

Apartat redactat d’acord amb el Decret 28/2016, de 20 de maig, esmentat en la nota 1.
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g) Els estàndards d’aprenentatge avaluables.
h) Els elements transversals tractats.
i) Els materials i recursos didàctics que s’utilitzaran.
j) Els procediments de suport i de recuperació.
k) Les estratègies i els procediments d’avaluació del procés d’ensenyamentaprenentatge.
l) Les activitats complementàries i extraescolars que es pretenen fer des de
l’equip docent.
4. La programació docent ha de comprendre, com a mínim en algun curs de
l’etapa, la prevenció de la violència de gènere, de la violència terrorista i de
qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia, inclòs l’estudi de qualsevol
crim contra la humanitat.
5. La programació ha de preveure les adequacions necessàries per atendre els
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. També ha d’incloure
els plans d’actuació i les mesures de suport amb la finalitat de facilitar a aquests
alumnes el desenvolupament de les competències i l’assoliment dels objectius
d’aquesta etapa.
6. Les programacions docents són públiques i han d’estar a l’abast de la comunitat
educativa. Els centres han de donar publicitat especial als objectius educatius,
als criteris d’avaluació, als estàndards avaluables, als criteris de qualificació i a
les mesures de recuperació.
7. Les programacions docents de curs s’han de desplegar en programacions d’aula,
organitzades en unitats seqüenciades. Les programacions d’aula han d’estar a
disposició de l’equip directiu.
Article 23
Recursos
1. Els centres han d’estar dotats dels recursos educatius, humans i materials
necessaris per oferir un ensenyament de qualitat i garantir la igualtat
d’oportunitats en l’accés a l’educació.
2. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats pot assignar més dotació de
recursos i arbitrar mesures de caràcter extraordinari en determinats centres
sostinguts amb fons públics per raó dels projectes innovadors en matèria
d’atenció a la diversitat i/o per compensar les condicions d’especial necessitat
de la població que escolaritzen.
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3. Els centres docents públics poden obtenir recursos complementaris, en els
termes que estableixi la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i d’acord
amb la normativa vigent.
4. En el procés d’aplicació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats ha de proveir els recursos necessaris per
garantir:
a) Un nombre màxim de 25 alumnes per aula.
b) La posada en funcionament d’un pla de foment de la lectura.
c) L’establiment de programes de reforç i suport educatiu i de millora dels
aprenentatges.
d) L’establiment de programes de reforç de l’aprenentatge de la llengua
estrangera.
e) L’atenció a la diversitat dels alumnes i en especial l’atenció als que presenten
necessitats específiques de suport educatiu.
f) L’establiment de programes de reforç de l’aprenentatge de les tecnologies de
la informació i la comunicació.
g) L’adopció de mesures de suport i d’incentivació als professors.
h) L’existència de serveis o professionals especialitzats en l’orientació educativa,
psicopedagògica i professional.
i) L’adopció de mesures d’orientació a les famílies dels alumnes pel que fa al
desenvolupament del procés d’aprenentatge.
5. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de promoure la coordinació
dels serveis externs amb els centres educatius per assegurar una acció conjunta i
efectiva.
Article 24
Materials curriculars
1. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de fomentar l’elaboració de
materials curriculars per afavorir el desenvolupament i l’aplicació del currículum
i ha de dictar les disposicions que orientin el treball dels professors en aquest
sentit, a més de regular-ne els procediments de supervisió.
2. Correspon als centres educatius, en el marc de la seva autonomia pedagògica,
triar, si escau, els materials curriculars, sempre que s’adaptin al rigor científic
adequat a l’edat dels alumnes i al currículum establert per la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats. Els materials han de reflectir i fomentar el
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respecte als principis, valors, llibertats, drets i deures constitucionals i
estatutaris, així com als principis i valors recollits en la Llei orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de mesures de protecció integral davant la violència de gènere,
als quals ha d’ajustar-se tota l’activitat educativa. Les administracions
educatives han de vetllar perquè en els materials educatius s’eliminin els
estereotips sexistes o discriminatoris i perquè fomentin la igualtat entre dones i
homes.
3. La supervisió dels llibres de text i la resta del material curricular ha de formar
part del procés ordinari d’inspecció que exerceix l’Administració educativa.
Article 25
Participació dels pares, mares i tutors legals en el procés educatiu
1. De conformitat amb el que estableix l’article 4.2 e de la Llei orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, els pares, mares o tutors legals han
de participar i donar suport a l’evolució del procés educatiu dels fills o tutelats,
així com conèixer les decisions relatives a l’avaluació i la promoció, i col·laborar
en les mesures de suport o reforç que adopten els centres per facilitar el seu
progrés educatiu, i han de tenir accés als documents oficials d’avaluació i als
exàmens i documents de les avaluacions que es facin als seus fills o tutelats.
2. El professor tutor ha de coordinar la intervenció educativa del conjunt dels
professors dels alumnes que tutoritza i, en conseqüència, ha de mantenir una
relació permanent amb la família, a fi de facilitar l’exercici dels drets reconeguts
en l’article 4.1 d i g de la Llei orgànica 8 /1985, de 3 de juliol, reguladora del dret
a l’educació.
3. Els centres han de cooperar estretament amb els pares, mares o tutors i establir
mecanismes per afavorir la seva participació en el procés educatiu dels fills.
4. Els centres han d’adoptar mesures de comunicació periòdica amb els pares,
mares o tutors, per informar-los i orientar-los sobre els processos
d’ensenyament, aprenentatge i avaluació dels infants.
Disposició addicional primera
Ensenyaments de religió
1. Els ensenyaments de religió s’han d’incloure en l’educació primària d’acord amb
el que estableix el Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s’estableix el
currículum bàsic de l’educació primària.
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2. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de garantir que, a l’inici de
cada curs, els pares o tutors dels alumnes puguin triar si els seus fills han de fer
l’assignatura de religió o la de valors socials i cívics. En el cas que cursin religió,
poden triar entre l’ensenyament de les confessions religioses amb les quals
l’Estat té subscrits acords internacionals o de cooperació en matèria educativa.
3. La determinació del currículum de l’àrea de religió és competència de la
corresponent autoritat religiosa.
4. L’avaluació de l’àrea de religió s’ha de fer en els mateixos termes i amb els
mateixos efectes que la de les altres àrees de l’educació primària.
Disposició addicional segona
Sistema de préstec de llibres de text
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de promoure el préstec gratuït
de llibres de text i altres materials curriculars per a l’educació bàsica en els centres
sostinguts amb fons públics.
Disposició addicional tercera
Adaptació de referències
Les referències fetes per la normativa vigent a les assignatures d’educació primària
s’han d’entendre fetes a les assignatures corresponents recollides en aquest Decret.
Disposició addicional quarta
Nombre màxim d’alumnes per aula
Tenint en compte el que disposa l’apartat 4 de l’article 23 d’aquest Decret, i d’acord
amb l’apartat 2 de l’article 87 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, es pot
autoritzar un increment de fins a un deu per cent del nombre màxim d’alumnes per
aula en els centres públics i privats concertats d’una mateixa àrea d’escolarització
per atendre necessitats immediates d’escolarització dels alumnes d’incorporació
tardana.
Disposició derogatòria única
Derogació de normativa
1. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior en els punts que
s’oposen al que disposa aquest Decret.
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2. A partir de la implantació d’acord amb la disposició final primera, queda
derogat l’articulat, en allò que afecta l’educació primària, del Decret 67/2008,
de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de
l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les
Illes Balears, i la totalitat del Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix
el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.
3. A partir del curs 2014-2015, queda derogat l’apartat 4 de l’article 33 del Decret
39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació
educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.
Disposició final primera
Calendari d’implantació
Les modificacions introduïdes en el currículum, l’organització, els objectius, la
promoció i les avaluacions d’educació primària s’han d’implantar per als cursos
primer, tercer i cinquè en el curs escolar 2014-2015, i per als cursos segon, quart i
sisè en el curs escolar 2015-2016.
Disposició final segona
Desplegament
S’autoritza el conseller d’Educació, Cultura i Universitats a dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per aplicar i desplegar aquest Decret.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears. D’acord amb el que estableix la disposició final primera, aquest Decret
s’ha d’aplicar a partir de l’any acadèmic 2014-2015 en els cursos de primer, tercer i
cinquè, i a partir de l’any acadèmic 2015-2016 en els cursos de segon, quart i sisè.
Malgrat no figuri en el text d’aquesta versió consolidada, s’ha de tenir en
consideració la disposició transitòria única i la disposició final primera del Decret
28/2016, de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel
qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears que diuen el
següent:
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Disposició transitòria única
Llengües estrangeres
Mentre no s’aprovi la normativa específica referent a l’ensenyament i l’aprenentatge de
llengües, els centres docents sostinguts amb fons públics autoritzats a impartir docència
en llengües estrangeres poden continuar aplicant els projectes que impliquin l’ús d’una
llengua estrangera com a llengua d’ensenyament.
Els centres privats no concertats poden impartir matèries no lingüístiques en llengua
estrangera.
Disposició final primera
Calendari d’aplicació
Les modificacions introduïdes amb aquest Decret s’han d’implantar a l’inici del curs
escolar 2016-2017.

ANNEX 113
CIÈNCIES NATURALS
ANNEX 2
EDUCACIÓ FÍSICA
ANNEX 3
LLENGUA CATALANA I LITERATURA
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Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015
sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes
Balears1
(BOIB núm. 37 de 17 de març de 2015)

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, estableix en
l’article 20 que l’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes de l’educació
primària és contínua i global i ha de tenir en compte el seu progrés en el conjunt de
les àrees. En l’article 21 regula l’avaluació final de l’educació primària.
El Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s’estableix el currículum bàsic de
l’educació primària, regula en els articles 11 i 12 la promoció i l’avaluació durant
l’etapa de l’educació primària. La disposició addicional quarta fixa els documents
oficials d’avaluació, i la disposició addicional cinquena, l’avaluació final de
l’assignatura de llengua cooficial i literatura.
El Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació
primària a les Illes Balears, regula en els articles 15 i 16 l’avaluació i la promoció dels
alumnes en l’etapa de l’educació primària.
L’Ordre ECD/65/2015, de 21 de gener, per la qual es descriuen les relacions entre
les competències, els continguts i els criteris d’avaluació de l’educació primària,
l’educació secundària obligatòria i el batxillerat, és de caràcter bàsic i d’aplicació
directe.
La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, modificada
per la Llei orgànica 8/2013, determina, entre altres aspectes, la participació dels
alumnes i dels pares o tutors en el procés d’avaluació.
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears, regula en l’article 35 la competència exclusiva de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears pel que fa a l’ensenyament de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, i en l’apartat 2 de l’article 36 la competència en el
desplegament legislatiu i l’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivell i
graus, modalitats i especialitats.
1

Aquesta Ordre ha estat modificada per l’Ordre del consellera d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016
(BOIB núm. 65 de 24 de maig de 2016)
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A fi que els centres disposin d’un instrument que reguli i faciliti la pràctica de
l’avaluació, cal establir les condicions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de
l’educació primària. D’acord amb la disposició final segona del Decret 32/2014,
s’autoritza el conseller d’Educació, Cultura i Universitats a dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per aplicar i desplegar el Decret.
Per tot això, havent consultat el Consell Escolar de les Illes Balears i d’acord amb el
Consell Consultiu de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordre té per objecte regular l’avaluació del procés d’aprenentatge dels
alumnes de l’educació primària i determinar els documents oficials d’avaluació,
d’acord amb el que disposen el Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual
s’estableix el currículum bàsic de l’educació primària, i el Decret 32/2014, de 18
de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes
Balears.
2. Aquesta Ordre és d’aplicació a tots els centres docents públics i privats situats
en l’àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments
corresponents a l’educació primària.
Article 2
Criteris generals de l’avaluació
1. L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària ha de
ser contínua i global, i ha de tenir en compte el progrés dels alumnes en el
conjunt de les àrees del currículum en relació amb les competències i tenint com
a referents els criteris d’avaluació, que prenen concreció en els estàndards
d’aprenentatge avaluables.
2. L’avaluació ha de tenir un caràcter formatiu, regulador i orientatiu del procés
educatiu per proporcionar informació als mestres, als alumnes i a les seves
famílies i ha de possibilitar la millora tant dels processos com dels resultats de la
intervenció.
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3. Els mestres han d’avaluar l’aprenentatge dels alumnes en els termes establerts en
aquesta Ordre. També han d’avaluar el procés d’ensenyament i la seva pràctica
docent.
4. L’avaluació de cada àrea s’ha de dur a terme tenint en compte els diferents
elements del currículum: objectius, competències, continguts, criteris
d’avaluació, estàndards d’aprenentatge avaluables i mètodes pedagògics
concretats en les programacions didàctiques.
5. Els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables de les diferents
àrees són els referents fonamentals per valorar tant el grau d’adquisició de les
competències com el de consecució dels objectius.
Article 3
Equip docent
L’equip docent de grup, constituït pel conjunt de mestres que imparteixen docència
als alumnes del grup i coordinat pel tutor, és responsable de l’avaluació del procés
d’ensenyament-aprenentatge.
Article 4
Coordinació i orientació
1. El tutor d’un grup d’alumnes té la responsabilitat de coordinar l’avaluació del
procés d’aprenentatge. També és el responsable de l’orientació personal dels
alumnes, amb el suport, si escau, del servei d’orientació del centre i de l’equip
directiu.
2. Amb l’objectiu d’assolir una formació integral dels alumnes, els centres han de
dur a terme actuacions amb les famílies per coordinar i fer el seguiment tant del
procés d’aprenentatge i d’orientació acadèmica com dels aspectes de
desenvolupament personal i de convivència i cooperació.
3. S’ha d’informar els alumnes dels procediments de l’avaluació per ajudar-los a
regular l’aprenentatge. Igualment se n’ha d’informar els pares o tutors legals.
Article 5
Avaluació i atenció a la diversitat
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1. L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes ha de ser personalitzada, de
manera que atengui les característiques de cada un. Els criteris d’avaluació i els
estàndards d’aprenentatge avaluables establerts en el Decret 32/2014 són els
referents per valorar el grau en què els alumnes han desenvolupat les
competències i han assolit els objectius.
2. L’avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu s’ha
de regir pels mateixos referents que la resta d’alumnes. Aquesta avaluació és
competència de l’equip docent, assessorat pel servei d’orientació del centre.
S’han d’establir les mesures més adequades perquè les condicions de realització
de les avaluacions, incloses les avaluacions individualitzades de tercer curs i de
final d’etapa, s’adaptin a les necessitats dels alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu.
3. Els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables establerts en
les adaptacions curriculars significatives dels alumnes amb necessitats
educatives especials són els referents per valorar tant el grau de
desenvolupament de les competències com el de consecució dels objectius
d’aquests alumnes.
4. En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne no sigui
l’adequat, s’han d’establir mesures ordinàries de reforç educatiu. Aquestes
mesures es poden adoptar en qualsevol moment del curs, quan es detectin les
dificultats, i s’han d’adreçar a garantir l’adquisició dels aprenentatges i les
competències imprescindibles per continuar el procés educatiu.
Article 6
Sessions d’avaluació
1. Les sessions d’avaluació són les reunions de l’equip docent de grup, amb la
coordinació del tutor i amb l’assessorament, si escau, del servei d’orientació del
centre, per valorar tant l’aprenentatge dels alumnes en relació amb l’assoliment
de les competències i dels objectius de l’etapa com la informació procedent de
les famílies i el desenvolupament de la seva pròpia pràctica docent, i adoptar les
mesures pertinents de millora.
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2. Cada grup d’alumnes ha de ser objecte d’una sessió d’avaluació inicial, de com
a mínim tres sessions d’avaluació ordinàries i d’una sessió d’avaluació final. Es
pot fer coincidir la darrera sessió ordinària amb la d’avaluació final del curs. Els
centres docents han d’establir a l’inici del curs el calendari de les sessions
d’avaluació.
3. En cada sessió d’avaluació la qualificació de cada àrea és competència del
mestre que l’ha impartida. En el cas que l’àrea sigui impartida per més d’un
docent, el centre ha d’establir en la concreció curricular el procediment per
decidir-ne la qualificació.
4. L’equip docent ha d’actuar de manera col·legiada en l’adopció de les decisions
generals resultants del procés d’avaluació. Les decisions s’han de prendre per
consens i, en el cas que no n’hi hagi, s’han de tenir en compte els mecanismes
establerts a aquest efecte en la concreció curricular del centre.2
5. El tutor ha d’aixecar una acta del desenvolupament de cadascuna de les sessions
d’avaluació, en la qual ha de fer constar els acords presos. Tot l’equip docent ha
de signar les actes.
6. S’ha de fer un seguiment de les mesures organitzatives i curriculars adoptades en
les sessions anteriors i s’han de decidir les noves mesures que es considerin
pertinents. S’ha de comunicar als alumnes i als pares o tutors legals el resultat
del procés d’aprenentatge i les actuacions adoptades per superar, quan calgui,
les disfuncions detectades.
Article 7
Avaluació inicial
1. Al començament de cada curs s’ha de dur a terme una avaluació inicial dels
alumnes de cada grup, coordinada pel tutor, per detectar el grau de
desenvolupament de les competències concretades en el marc de l’autonomia
pedagògica del centre. L’avaluació inicial s’ha de fer també als alumnes
d’incorporació tardana.
2. Els equips de cicle -composts pels docents dels tres primers cursos, d’una
banda, i els dels tres darrers, de l’altra, sota la direcció dels coordinadors
2

Apartat redactat d’acord amb l’Ordre de 23 de maig de 2016
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respectius-, han de determinar el contingut i la forma d’aquesta avaluació
inicial, d’acord amb els criteris generals del centre.3
3. Aquesta avaluació inicial ha de ser el punt de referència dels equips de cicle a
l’hora de prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum,
concretat en les programacions didàctiques, que s’han d’adequar a les
característiques i als coneixements dels alumnes.4
4. Com a conseqüència del resultat d’aquesta avaluació inicial, s’han d’adoptar les
mesures pertinents de suport per als alumnes que ho necessitin, d’adaptació
curricular no significativa per als alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu o d’adaptació curricular significativa per als alumnes amb necessitats
educatives especials.
Article 8
Avaluacions ordinàries
Les avaluacions ordinàries que es desenvolupen al llarg del curs són el reflex del
procés d’avaluació contínua.
Article 9
Avaluació final
1. En la sessió d’avaluació final, que s’ha de dur a terme el mes de juny, l’equip
docent de grup ha de valorar el progrés global dels alumnes. Les qualificacions
de les diferents assignatures s’han de traslladar als documents oficials
d’avaluació.
2. En aquesta sessió d’avaluació, l’equip docent ha de decidir sobre la promoció o
la permanència dels alumnes.
Article 10
Resultats de l’avaluació
1. Els resultats de les avaluacions ordinàries i final s’han d’expressar en els termes
següents: insuficient (IN) per a les qualificacions negatives, i suficient (SU), bé (B),
3
4
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notable (NT) o excel·lent (EX) per a les qualificacions positives. Aquests termes
han d’anar acompanyats d’una qualificació numèrica, sense decimals, en una
escala de l’u al deu, amb les correspondències següents:






Insuficient: 1, 2, 3 o 4.
Suficient: 5.
Bé: 6.
Notable: 7 o 8.
Excel·lent: 9 o 10.

2. La nota mitjana de l’educació primària s’obté calculant la mitjana aritmètica de
les qualificacions numèriques obtingudes a totes les assignatures de tots els
cursos, arrodonida a la centèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la
superior.
3. Els equips docents poden atorgar una menció honorífica o matrícula d’honor
per àrea a l’avaluació final als alumnes de sisè curs que hagin obtingut un
excel·lent, amb qualificació numèrica de 10, a l’àrea per la qual s’atorga en
cadascun dels tres darrers cursos de l’etapa.
Article 11
Promoció
1. Els alumnes accedeixen al curs o etapa següent si han assolit el
desenvolupament corresponent de les competències i el grau de maduresa
adequat. També hi accedeixen sempre que els aprenentatges no assolits no
impedeixin seguir amb aprofitament el nou curs o etapa o hagin esgotat la
possibilitat de romandre un any més en un mateix curs.
2. En finalitzar cadascun dels cursos, i com a conseqüència del procés d’avaluació,
l’equip docent de grup ha de prendre, de forma col·legiada i per consens, les
decisions corresponents sobre la promoció dels alumnes. En el cas que no hi
hagi consens, les decisions s’han d’adoptar d’acord amb els mecanismes
establerts a aquest efecte en la concreció curricular del centre.5

5
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3. Per permetre una aplicació equitativa del que s’assenyala en els apartats
anteriors, el claustre ha d’establir, en la concreció curricular del centre, els
criteris generals de promoció i els mecanismes de decisió a les sessions
d’avaluació.6
Article 12
Permanència en el mateix curs
1. Quan un alumne no hagi assolit les condicions de promoció assenyalades en
l’apartat 1 de l’article anterior, ha de romandre un any més en el mateix curs.
L’equip docent ha de prendre aquesta decisió després de valorar l’assoliment
dels objectius programats i, si escau, atenent els resultats de les avaluacions
individualitzades de tercer curs i de final d’etapa i les previsibles repercussions,
positives o negatives, que la decisió pugui tenir respecte del procés global
d’aprenentatge de l’alumne.
2. En tot cas, abans de prendre aquesta decisió, l’equip docent ha d’haver adoptat
totes les mesures de suport previstes. El tutor ha de guardar constància
d’aquestes actuacions, els resultats de les quals han de servir per fonamentar la
decisió de romandre en el mateix curs.
3. El tutor ha de mantenir informats per escrit els pares o tutors legals de totes les
mesures de suport educatiu preses i, en el cas que les mesures adoptades no
tenguin l’èxit esperat, els ha d’informar de la possible permanència en el mateix
curs com a tard en finalitzar la segona avaluació ordinària.
4. La mesura de permanència en el mateix curs es pot adoptar una sola vegada al
llarg de l’educació primària i s’ha d’acompanyar d’un pla específic de reforç, que
ha d’organitzar l’equip docent.
Article 13
Informació als alumnes i a les famílies
1. Al llarg de tot el curs, els tutors i els mestres han de tenir una comunicació fluida
amb els alumnes i amb les seves famílies, amb la finalitat d’informar-los sobre la
seva evolució escolar i de recaptar la seva col·laboració. Aquesta comunicació
6
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s’ha de dur a terme mitjançant informes escrits, entrevistes individuals, reunions
col·lectives i altres mitjans que es considerin oportuns.
2. La periodicitat i l’organització de les entrevistes individuals i les reunions
col·lectives amb les famílies les ha de fixar cada centre en la programació general
anual. S’ha de garantir, com a mínim, una entrevista individual a l’inici de
l’escolarització al centre, una altra al llarg de cada curs i una reunió col·lectiva a
l’inici de cada un dels cursos escolars.
3. Després de cada sessió d’avaluació o quan es produeixin circumstàncies que ho
aconsellin, el tutor ha d’informar per escrit les famílies i els alumnes sobre el
rendiment acadèmic i l’evolució del procés educatiu. A aquest efecte, s’ha
d’utilitzar la informació recollida en el procés d’avaluació contínua.
4. En finalitzar cada curs, s’ha d’informar per escrit l’alumne i la seva família sobre
els resultats de l’avaluació final. Aquesta informació ha d’incloure, com a
mínim, les qualificacions obtingudes en les distintes àrees, la decisió sobre la
seva promoció al curs o l’etapa següent i, si escau, les mesures adoptades
perquè l’alumne assoleixi els objectius programats.
5. Amb la finalitat de garantir el dret dels alumnes que el seu rendiment escolar, al
llarg del procés d’avaluació contínua, sigui valorat d’acord amb criteris de plena
objectivitat, els centres han de donar a conèixer, a l’inici de cada curs, els criteris
generals que s’aplicaran sobre l’avaluació dels aprenentatges i la promoció.
6. Els alumnes i els seus pares o tutors legals han de tenir accés a tot el material
produït per l’alumne que tengui incidència en l’avaluació de les diferents àrees.
Si els pares o tutors legals ho demanen, els centres els n’han de facilitar una
còpia, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades
personals.
Article 14
Avaluacions individualitzades
1. En finalitzar el tercer curs de l’educació primària, els centres docents han de fer
una avaluació individualitzada a tots els alumnes, mitjançant la qual s’han de
valorar, a partir de quatre proves, els aspectes següents:
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a) El grau de domini de les destreses, les capacitats i les habilitats en expressió i
comprensió orals i escrites en cadascuna de les llengües objecte
d’ensenyament en relació amb el grau d’adquisició de la competència en
comunicació lingüística.
b) El grau de domini de les destreses, les capacitats i les habilitats en càlcul i
resolució de problemes quant al grau d’adquisició de la competència
matemàtica.
2. Les proves de l’avaluació individualitzada de tercer curs, que la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats ha de convocar mitjançant una resolució,
s’han de fer simultàniament a tots els centres i han de ser les mateixes per a tots
els alumnes de les Illes Balears. L’aplicació i la correcció de les proves han d’anar
a càrrec, amb caràcter general, de mestres del mateix centre, preferentment que
no imparteixin docència en aquest curs.
3. Si aquesta avaluació resulta desfavorable, l’equip docent ha d’adoptar les
mesures ordinàries o específiques més adequades. Aquestes mesures s’han de
fixar en plans de millora de resultats, tant col·lectius com individuals, que
permetin solucionar les dificultats, en col·laboració amb les famílies i mitjançant
recursos de suport educatiu.7
4. En finalitzar el sisè curs de l’educació primària s’ha de dur a terme una avaluació
final individualitzada a tots els alumnes, en la qual s’ha de comprovar el grau
d’adquisició de la competència en comunicació lingüística en cadascuna de les
llengües objecte d’ensenyament i de la competència matemàtica i competències
bàsiques en ciència i tecnologia, així com l’assoliment dels objectius de l’etapa.
Aquesta avaluació s’ha de fer d’acord amb les característiques generals de les
proves que estableixi el Govern de l’Estat.
5. Les proves de l’avaluació individualitzada de final d’etapa, que la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats ha de convocar mitjançant una resolució,
s’han de fer simultàniament a tots els centres i han de ser les mateixes per a tots
els alumnes de les Illes Balears. L’aplicació i la qualificació de les proves han
d’anar a càrrec de mestres del sistema educatiu de les Illes Balears externs al
centre.

7
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6. Per a l’avaluació individualitzada de final d’etapa s’han d’emprar com a
referents els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables que
figuren en els annexos 1, 2 i 3 del Decret 32/2014. Els resultats finals de
l’avaluació s’han d’expressar en els nivells següents: insuficient (IN) per a les
qualificacions negatives, i suficient (SU), bé (B), notable (NT) o excel·lent (EX) per a
les qualificacions positives.
7. Per calcular el nivell obtingut en l’avaluació individualitzada de final d’etapa, les
àrees de llengua catalana i literatura i de llengua castellana i literatura han de ser
tingudes en compte en la mateixa proporció.
8. El nivell obtingut per cada alumne a l’avaluació individualitzada de final d’etapa
s’ha de fer constar en un informe, que ha de ser lliurat als pares o tutors legals i
que ha de tenir caràcter informatiu i orientador per als centres en què els
alumnes han cursat sisè curs de l’educació primària i per als centres on cursin el
següent curs escolar, així com per als equips docents, els pares o tutors legals i
els alumnes.
El nivell obtingut serà indicatiu d’una progressió i un aprenentatge adequats o
de la conveniència d’aplicar programes dirigits als alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu o altres mesures.
9. Si els alumnes estan exempts de fer l’avaluació de l’àrea de llengua catalana i
literatura segons la normativa corresponent, també hi estan en les avaluacions
individualitzades.
10. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de posar en coneixement de
la comunitat educativa els resultats obtinguts a les avaluacions dutes a terme,
tenint en consideració els factors socioeconòmics i socioculturals del context en
què radiquin, d’acord amb el que indiquen els articles 140 i següents de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i en els termes que el Govern de
l’Estat estableixi reglamentàriament. La Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats pot establir plans específics de millora als centres públics que no
assoleixin els nivells adequats. Pel que fa als centres concertats, s’ha d’aplicar la
normativa reguladora del concert corresponent.
Article 15
Departament d’Inspecció Educativa
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Correspon al Departament d’Inspecció Educativa assessorar i supervisar el procés
d’avaluació i proposar l’adopció de mesures que contribueixin a perfeccionar-lo. En
aquest sentit, els inspectors, durant les visites als centres, s’han de reunir amb
l’equip directiu i amb els mestres i han de dedicar una atenció especial a la valoració
i a l’anàlisi dels resultats de l’avaluació dels alumnes i al compliment del que disposa
aquesta Ordre.
Article 16
Documents oficials d’avaluació
1. Els documents oficials d’avaluació són els següents:
a) L’expedient acadèmic.
b) L’historial acadèmic.
c) Les actes d’avaluació de final de curs.
d) Els documents derivats de les avaluacions individualitzades.
e) Si és el cas, l’informe personal per trasllat.
2. Els documents oficials d’avaluació han de recollir sempre la norma de
l’Administració educativa que estableix el currículum corresponent, han de ser
visats pel director del centre i han de dur les signatures autògrafes de les
persones que correspongui en cada cas. Al seu costat hi ha de constar el nom i
els cognoms del signant, així com la referència al càrrec o a l’atribució docent.
Aquests documents poden ser substituïts pels equivalents en suport informàtic,
d’acord amb el punt 9 de la disposició addicional quarta del Reial decret
126/2014.
3. L’historial acadèmic i, si escau, l’informe personal per trasllat es consideren
documents bàsics per garantir la mobilitat dels alumnes per tot el territori de
l’Estat. Quan aquests documents hagin de tenir efecte en una comunitat
autònoma on no sigui cooficial la llengua catalana, el centre els ha de traduir al
castellà, d’acord amb l’article 36.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
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4. La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional ha
d’establir els models dels documents oficials d’avaluació mitjançant una
resolució.
Article 17
Expedient acadèmic
1. Quan un alumne s’incorpora a un centre, se li ha d’obrir un expedient acadèmic,
que ha d’incloure les dades d’identificació del centre i de l’alumne, i la
informació relativa al procés d’avaluació.
2. L’arxivament dels expedients acadèmics correspon als centres escolars. La
centralització electrònica dels expedients s’ha de fer en els termes que, a aquest
efecte, determini la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
3. L’emplenament i la custòdia dels expedients acadèmics han de ser supervisats
pel Departament d’Inspecció Educativa.
Article 18
Historial acadèmic
1. L’historial acadèmic de l’educació primària ha de recollir, com a mínim, les
dades identificatives de l’alumne, les assignatures cursades i els resultats de
l’avaluació final en cada un dels anys d’escolarització, les decisions sobre
promoció i permanència, la mitjana de l’educació primària, el nivell obtingut en
l’avaluació individualitzada de final d’etapa, la informació relativa als canvis de
centre, les mesures curriculars i organitzatives aplicades i les dates en què s’han
produït els diversos esdeveniments. L’historial acadèmic ha d’estar signat pel
secretari del centre, amb el vistiplau del director, i té valor acreditatiu dels
estudis fets.
2. Després de finalitzar l’etapa, l’historial acadèmic de l’educació primària s’ha de
lliurar als pares o tutors de l’alumne, i se n’ha d’enviar una còpia al centre
d’educació secundària on continuarà els estudis, a petició d’aquest centre.
Aquests lliuraments s’han de reflectir en l’expedient acadèmic corresponent.
3. L’expedició i la custòdia de l’historial acadèmic de l’educació primària han de
ser supervisades pel Departament d’Inspecció Educativa.
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Article 19
Actes d’avaluació de final de curs
1. Les actes d’avaluació final s’han d’estendre per a cada un dels cursos i s’han de
tancar el mes de juny. Han d’incloure la relació nominal dels alumnes que
componen el grup junt amb els resultats de l’avaluació de les àrees expressats en
els termes que estableix l’article 10 d’aquesta Ordre i les decisions sobre
promoció i permanència.
2. Les actes d’avaluació final han de ser signades pel tutor i per tots els membres
de l’equip docent de grup, i han de dur el vistiplau del director del centre.
3. S’hi han de fer constar també les àrees que s’han desenvolupat amb reforç
educatiu o amb adaptacions curriculars significatives. Aquesta circumstància
s’ha d’assenyalar amb els termes reforç educatiu (RE) per als alumnes amb
necessitats específiques de suport educatiu o adaptació curricular significativa (ACS)
per als alumnes amb necessitats educatives especials.
4. L’arxivament de les actes correspon als centres escolars. La centralització
electrònica de les actes s’ha de fer en els termes que, a aquest efecte, determini
la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
5. S’ha d’enviar un informe dels resultats de l’avaluació final al Departament
d’Inspecció Educativa en els termes que aquest estableixi.
Article 20
Documents derivats de les avaluacions individualitzades
1. De les avaluacions individualitzades de tercer curs i de final d’etapa se n’han
d’extreure els documents oficials següents:
a) El document d’avaluació individualitzada de tercer curs.
b) El document d’avaluació individualitzada de final d’etapa.
c) L’informe indicatiu del nivell obtingut en l’avaluació individualitzada de final
d’etapa.
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2. Les dades obtingudes en l’avaluació individualitzada de final d’etapa han de
servir de base per elaborar l’informe indicatiu del nivell obtingut en aquesta
avaluació. L’original d’aquest informe s’ha de lliurar a les famílies, i se n’ha
d’enviar una còpia al centre on l’alumne continuarà els estudis i una altra s’ha
d’incorporar a l’expedient al centre d’origen.
Article 21
Informe personal per trasllat
1. L’informe personal per trasllat és el document que el centre ha d’emetre en el
cas que un alumne es traslladi a un altre centre per continuar-hi els estudis. L’ha
d’elaborar el tutor a partir de les dades facilitades pels mestres de l’alumne i ha
de dur el vistiplau del director del centre. L’informe s’ha de trametre en el
termini de deu dies hàbils a partir del moment en què el centre d’origen rebi del
centre de destinació la sol·licitud de trasllat.
2. L’informe personal per trasllat ha de contenir els resultats de les avaluacions que
s’hagin fet durant el curs; l’aplicació, si escau, de mesures curriculars i
organitzatives, i totes les observacions que es considerin oportunes sobre el
progrés general de l’alumne.
Article 22
Custòdia dels documents oficials d’avaluació
Els documents oficials d’avaluació es custodien als centres docents, sota la
responsabilitat dels secretaris, als quals correspon emetre els certificats que se
sol·licitin. Aquests documents s’han de conservar a cadascun dels centres mentre
aquests existeixin, excepte l’historial acadèmic de l’educació primària, que s’ha de
lliurar a l’alumne en els termes establerts en l’article 17.
Article 23
Canvi de centre
1. Quan un alumne es trasllada a un altre centre, el centre d’origen ha de remetre
al de destinació, amb la màxima agilitat possible i a petició d’aquest darrer, un
informe personal per trasllat i l’historial acadèmic de l’educació primària.
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2. Amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels alumnes, els centres han d’emetre
un certificat acadèmic, a petició de les persones interessades, per presentar al
centre on es volen incorporar. Aquest certificat ha de reflectir fidelment la
situació acadèmica de l’alumne, per permetre’n l’adequada inscripció
provisional al centre de destinació.
3. La matriculació al nou centre té caràcter definitiu una vegada rebut l’historial
acadèmic degudament emplenat. El centre receptor s’ha de fer càrrec de
custodiar-lo i ha d’obrir l’expedient acadèmic corresponent i traslladar-hi tota la
informació rebuda, que ha de posar a disposició del tutor del grup al qual
s’incorpora l’alumne.
4. Quan l’alumne s’incorpora a un centre estranger, a l’Estat espanyol o a
l’exterior, que no imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, no s’ha
de traslladar l’historial acadèmic de l’educació primària. Per facilitar la
incorporació als ensenyaments del sistema educatiu estranger, el centre d’origen
ha d’emetre un certificat acadèmic. L’historial acadèmic de l’educació primària
ha de continuar custodiat al darrer centre on l’alumne hagi estat matriculat fins
que aquest es reincorpori al sistema educatiu espanyol o fins que es lliuri a
l’alumne en haver finalitzat els estudis equivalents a l’educació primària.
Disposició transitòria única
Calendari d’aplicació
Aquesta Ordre s’ha d’aplicar en els cursos de primer, tercer i cinquè de l’educació
primària el curs escolar 2014-2015. Per als cursos de segon, quart i sisè no s’ha
d’aplicar fins al curs escolar 2015-2016.
Disposició derogatòria única
Derogació de normativa
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008 sobre
l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes d’educació primària a les Illes Balears
mantindrà la seva vigència fins al dia de l’inici del curs escolar 2015-2016, data en
què quedarà derogada.
Disposició final primera
Autorització

16

Versió consolidada sense validesa jurídica
(actualitzada a 6 de juny de 2016)

S’autoritza el director general de Planificació i Infraestructures Educatives, el director
general d’Educació i Cultura i el director general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional perquè adoptin les mesures necessàries per aplicar el que disposa
aquesta Ordre.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Malgrat no figuri al text d’aquesta versió consolidada, s’ha de tenir en consideració
la disposició final primera de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de
maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats de 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes
de l’educació primària a les Illes Balears que diu el següent:
Disposició final primera
Calendari d’aplicació
Les modificacions introduïdes amb aquesta Ordre s’han d’implantar a l’inici del curs
escolar 2016-2017.
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Coordinació entre etapes i centres


Article 11 de l’ Ordre de la Consellera d’educació, Cultura i Universitats de
dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació
primària a les Illes Balears (Versió consolidada, actualitzada el 6/06/2016).
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7. Les mesures de suport educatiu s’han de recollir en les programacions
docents.
Article 10
Llibres de text i consulta
1. Els llibres de text i consulta no poden ser substituïts abans que transcorri
un període mínim de quatre cursos acadèmics. Excepcionalment, quan la
programació docent ho requereixi i amb l’informe favorable del
Departament d’Inspecció Educativa, poden ser substituïts abans de la
finalització del període esmentat.
2. Abans del 30 de juny de cada any, els centres han de comunicar a les
famílies la relació dels llibres de text, de consulta i de lectura per a cada
curs escolar. Així mateix, abans d’aquesta data, els centres sostinguts amb
fons públics han d’haver introduït al GestIB aquesta relació.5
Article 11
Coordinació entre etapes
1. En els centres on s’imparteixen ensenyaments de segon cicle d’educació
infantil i de primària s’han de coordinar ambdues etapes, d’acord amb el
projecte educatiu de centre.
2. Els centres de segon cicle d’educació infantil adscrits a centres d’educació
primària han de preveure en un pla específic les mesures de coordinació
pedagògica amb l’educació primària. Aquestes mesures s’han de dissenyar
i dur a terme conjuntament entre els dos centres, sota la coordinació dels
equips directius i amb la col·laboració dels serveis d’orientació. El
Departament d’Inspecció Educativa ha de supervisar els processos de
coordinació i n’ha de fer l’assessorament.
3. En el pla de coordinació entre centres d’infantil i de primària s’hi ha
d’incloure, com a mínim, la tramesa d’informació relativa al coneixement
dels alumnes que passen d’una etapa a l’altra. Aquesta tramesa s’ha de fer
abans del 30 de juny.
4. En els centres on s’imparteixen ensenyaments d’educació primària i de
secundària s’han de coordinar ambdues etapes, d’acord amb el projecte
educatiu de centre.
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5. Els centres d’educació primària adscrits a centres d’educació secundària
han de preveure en un pla específic les mesures de coordinació pedagògica
amb els centres d’educació secundària. Aquestes mesures s’han de
dissenyar conjuntament entre els dos centres, sota la coordinació dels
equips directius i amb la col·laboració dels serveis d’orientació. El
Departament d’Inspecció Educativa ha de supervisar els processos de
coordinació i n’ha de fer l’assessorament. Aquesta coordinació ha de
quedar reflectida en les respectives programacions generals anuals i ha de
ser avaluada en la memòria final corresponent.
6. En el pla de coordinació entre centres de primària i de secundària, s’hi han
d’incloure, com a mínim, la tramesa d’informació relativa als continguts
curriculars, als mètodes i als sistemes d’avaluació, als aspectes
organitzatius de cada centre, així com l’informe de resultats globals de
l’avaluació final individualitzada de sisè d’educació primària. Aquesta
tramesa s’ha de fer abans del 30 de juny.
7. Igualment, els centres d’educació primària han de remetre als centres
d’educació secundària, abans del 30 de juny, un informe individualitzat
dels alumnes que finalitzen l’etapa en què figurin, com a mínim, les dades
personals, el nivell obtingut en l’avaluació final individualitzada de sisè
d’educació primària, les qualificacions obtingudes a sisè de primària i les
actituds i els hàbits més significatius.
La informació referida als alumnes amb necessitats educatives especials ha
d’incloure, a més, el dictamen d’escolarització, l’informe psicopedagògic
actualitzat el darrer curs de primària i el document individual
d’adaptacions curriculars. Pel que fa als alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu, s’ha de remetre l’informe individual que
acrediti aquesta condició, així com els informes amb les actuacions dutes a
terme. Quant a la resta dels alumnes, sempre que s’hagi fet alguna
intervenció, s’han de remetre els informes elaborats pels serveis
d’orientació.
8. En el cas que un centre de primària no hagi pogut traslladar, abans del dia
15 de setembre, l’informe individualitzat d’algun dels alumnes que hi han
finalitzat l’etapa, ho ha de comunicar a la Direcció General de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans.
Article 12
Ensenyaments de religió

1.5

1.5 Emergències, simulacres d’evacuació i accidents laborals
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Instruccions per fer front a les emergències i al risc de
fenòmens meteorològics adversos
Emergències
D’acord amb el ROC, l’equip directiu del centre és el responsable d’impulsar
els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-se de l’execució
periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les incidències. A més, s’ha
de tenir en compte el Decret 106/2006, de 15 de desembre (BOIB número 9
ext., de 17 de gener de 2007) que disposa el Pla especial per fer front al risc de
fenòmens meteorològics adversos.
Pla d’autoprotecció del centre
Els plans d’autoprotecció dels centres es regulen per la normativa sectorial de
la matèria: Reial Decret 393/2007 (BOE núm.239 de 3 d’octubre) i Decret
8/2004, de 23 de gener (BOIB núm.18 de 5 de febrer). Per al correcte
manteniment de l’eficàcia d’aquests plans i per a la seva adequada implantació
als centres escolars, on bona part dels usuaris canvien cada any, és fonamental
la realització periòdica de simulacres d’evacuació, com a mínim un a l’any,
durant el primer trimestre del curs, per tal que tant el personal docent del
centre com l’alumnat es familiaritzin amb els recorreguts i les accions a dur a
terme, i així es puguin extreure conclusions i millorar la resposta en cas
d’emergència.

Fenòmens meteorològics adversos
El Govern de les Illes Balears disposa d’un pla especial per fer front al risc de
fenòmens meteorològics adversos, aprovat pel Decret 106/2006, de 15 de
desembre (BOIB, núm. 9 ext. de 17 de gener de 2007).
Aquest Pla, que conté diverses mesures de prevenció i de seguretat de les
persones i dels béns, recull una sèrie de consells per a la població que cal tenir
en compte per reaccionar de forma adient (article 10, relatiu als avisos a la
població).
La Conselleria d’Educació i Universitat forma part de la comissió
d’emergències, que decideix les actuacions a seguir, coordinada per la Direcció
General d’Emergències, Interior i Justícia.
La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres tramet als centres
afectats les decisions presses a la comissió mitjançant un correu electrònic a

l’adreça del centre. Al mateix temps, es publicarà a la pàgina web de la
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i de la Conselleria. Quan
s’hagi rebut el correu d’avís d’emergència, s’ha de procurar estar informats de
l’evolució de la situació a través de la Conselleria d’Educació i Universitat
(pàgina web).
En cas que els comunicats impliquin modificació dels horaris o de les activitats
habituals del centre, s’ha de preveure tot el que pugui resultar afectat
(transport escolar, menjador, escola matinera, activitats extrascolars, etc.) i
trametre les comunicacions corresponents, en el seu cas, als pares i mares de
l’alumnat.
El Decret esmentat, a l’article 10, indica uns consells a seguir segons les
situacions (precipitacions perilloses, neu i onades de fred, tempestes, ruixats,
calor forta, vents forts, etc.).
A manera de resum i, com a mínim, s’han de seguir les següents instruccions:
a. Tenir preparada una farmaciola de primers auxilis.
b. Disposar de ràdio i de llanterna de piles seques i carregades.
c. Utilitzar el telèfon de manera raonable. En aquest sentit, s’ha de tenir
a disposició de la Direcció General de Planificació i Infraestructures
Educatives un telèfon d’emergència per tal de poder contactar amb el
centre docent.
d. Mantenir l’alumnat i els mestres i les mestres dins els edificis, allunyats
de portes i finestres, vidrieres o altres elements que els puguin causar
danys.
e. Retirar els vehicles de les zones amb risc d’inundació, d’allaus o de
caiguda d’objectes.
f. En cas de tempesta, tancar portes i finestres i assegurar els accessos.
g. En cas d’inundació, dirigir-se als punts més alts de la zona on són.
h. Retirar els objectes en mal estat o perillosos que puguin provocar
runes o enderrocs.
i.

Protegir els aparells elèctrics (electrodomèstics, ordinadors, etc.),
desendollant-los per evitar que es danyin per una pujada de tensió o
que ocasionin descàrregues elèctriques.
En cas d’emergència al propi centre, s’ha de comunicar i sol·licitar ajuda a
través del telèfon d’emergències 112.

ORIENTACIONS PER A LA REALITZACIÓ D'UN SIMULACRE
D’EVACUACIÓ D'EMERGÈNCIA EN CENTRES DOCENTS

OBJECTE
Aquest document pretén establir unes instruccions amb caràcter general per
regular la realització d’exercicis d'evacuació periòdics en els centres docents de
l’Administració del Govern de les Illes Balears, sense perjudici de les possibles
particularitats indicades en el preceptiu manual d’autoprotecció de cada
centre que serà d’aplicació prioritària respecte a les indicacions generals que
s’expressen en aquest document.
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA POSSIBLES
Incendi, avís de bomba, terratrèmol, inundacions, fuga de gas, accident greu
d’alumne, professorat, o personal del centre, i qualsevol altra tipus d’alarma
que justifiqui l’evacuació de l’edifici.
CONSIDERACIONS GENERALS
Aquest tipus de pràctiques no pretén únicament aconseguir un resultat òptim,
sinó més aviat l'entrenament i la correcció d'hàbits dels alumnes i el personal
que presti els seus serveis al centre de treball, tenint en compte els
condicionaments físics i ambientals de cada edifici. Es pot preveure una
situació d’evacuació general de tot l’edifici, i també exercicis parcials
d’evacuació de zones concretes (com laboratoris, cuina, tallers, etc.), sempre
que sigui recomanable d’acord amb les condiciones del centre. En cas
d’evacuació general les orientacions bàsiques són:
1. Estratègia: per a la realització d'aquest exercici pràctic, i amb la finalitat de
simular la situació més propera possible a la realitat en cas d'emergència,
s’ha de preveure l'eventualitat que una de les sortides exteriors en la planta
baixa es trobi bloquejada, per tal d'utilitzar únicament les restants vies de
sortida de l'edifici. En el cas que només existeixi una única sortida no
s'aplicarà, lògicament, aquesta hipòtesi.
2. Condicions desfavorables: el simulacre ha de realitzar-se en situació de
màxima ocupació de l'edifici o edificis que integrin el centre en la seva
activitat escolar, així com amb la disposició normal de mobiliari, però sense
que els alumnes hagin estat prèviament alertats del dia ni de l'hora de
l'exercici; els professors, que rebran amb anterioritat les instruccions

oportunes a l'efecte de planificació de l'exercici pràctic, tampoc és
convenient que coneguin exactament ni el dia ni l'hora; aquests extrems
seran determinats exclusivament per la direcció del centre, segons el seu
propi criteri i responsabilitat.
3. Temps màxims orientatius per a l’evacuació:
a. deu minuts per a l'evacuació total de l'edifici
b. tres minuts per a l'evacuació de cadascuna de les plantes.
c. la durada total d'una pràctica d'evacuació, és a dir, la interrupció de
les activitats escolars, no ha de ser superior a trenta minuts.
4. Comunicació dels resultats: La direcció de cada centre ha de comunicar
aquests resultats a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Una
còpia s’ha de conservar en el centre juntament amb el manual
d’autoprotecció.
PREPARACIÓ DEL SIMULACRE:
S’ha de preveure la participació de les persones indicades al manual
d’autoprotecció específic del centre.
A aquesta fase els responsables del centre han de decidir si el simulacre es farà
avisant o no prèviament als treballadors. L’objectiu principal és aconseguir
implantar una cultura de prevenció tant als treballadors com als alumnes, de
manera que es puguin plantejar en el futur simulacres sense avís previ.
En tot cas, s’indiquen unes qüestions generals a tenir en compte:
1. Cap d’emergència: coordinador general que assumeix la responsabilitat
total del simulacre i coordina totes les operacions.
2. Reunió prèvia al simulacre: amb anterioritat suficient al dia del simulacre,
tots els professors i membres dels equips d’emergència es reuniran a fi
d'elaborar el pla a seguir que ha de coincidir amb l’exposat al document del
pla d’autoprotecció. Es tindran en compte qüestions com les
característiques arquitectòniques de cada edifici, preveure totes les
incidències de l'operació, actuacions en cas de persones amb discapacitats
psicofísiques o amb dificultats de moviment, planificar els fluxos de
sortida, determinar els punts crítics de l'edifici, les zones exteriors de
concentració d'alumnes i les sortides que es vagin a utilitzar i quina d'elles
es considerarà bloquejada a l'efecte d'aquest exercici.
3. El manual d’autoprotecció ha de designar a una o diverses persones, que es
responsabilitzaran de desconnectar, després de sonar els senyals d'alarma,
les instal·lacions generals de l'edifici per l'ordre següent:
a. Gas
b. Electricitat
c. Subministrament de gas-oil
d. Aigua, només en cas que el subministrament als sistemes contra
incendis (com les boques d’incendi equipades), sigui independent de
la xarxa general.

RESPONSABILITATS DELS PROFESSORS:
Els professors han d’actuar d’acord amb els procediments contemplats en el
pla d’autoprotecció del centre, per això es considera convenient informar a
cada professor dels procediments específics per ells que figuren en aquest pla.
És obligació dels professors participar en la realització del simulacre.
Es recomana dedicar un temps a classe per informar als alumnes de la
importància dels simulacres, així com les actuacions bàsiques a realitzar, i
d’aquesta manera fomentar la participació dels alumnes.
En tot cas, les consideracions a nivell general que es poden realitzar són:
1. Cada professor es responsabilitzarà de controlar els moviments dels
alumnes al seu càrrec, d'acord amb el pla d’autoprotecció, i les
instruccions que rebin del cap d’emergències i dels membres dels equips
d’emergència.
2. Cada professor, en la seva aula, organitzarà l'estratègia del seu grup
designant als alumnes més responsables per realitzar funcions concretes
com tancar finestres, comptar als alumnes, controlar que no duguin
objectes personals, etc. Amb això es pretén donar als alumnes major
participació en aquests exercicis.
3. Quan s’han desallotjat tots els alumnes, cada professor comprovarà que les
aules i recintes que té assignats queden buits, deixant les portes i finestres
tancades i comprovant que cap alumne quedi en els serveis i locals annexos.
4. Cada professor ha de realitzar el recompte al punt de reunió del seu grup
d’alumnes. Per facilitar aquesta tasca es recomana dur un llistat dels
alumnes.
INFORMACIÓ PRÈVIA A PARES I ALUMNES
1. Amb antelació al dia del simulacre la direcció del centre informarà als pares
dels alumnes sobre l’exercici que es pretén realitzar, a fi d'evitar alarmes o
efectes de pànic, però sense precisar el dia ni l'hora què tindrà lloc.
2. Igualment, i amb diversos dies d'antelació a la realització del simulacre,
s'informarà als alumnes dels detalls i objectius d'aquest exercici i se'ls
explicaran les instruccions que han de seguir.
3. Com ja s'ha dit, és molt important, per al bon resultat d'aquest exercici,
mantenir en secret el moment concret del simulacre, que serà determinat
per la direcció del centre, i es recomana no comunicar el dia i l’hora exacta
a les persones relacionades amb el centre (professors, alumnes, pares,
personal auxiliar), a fi de que el factor sorpresa simuli una emergència real.

REALITZACIÓ DEL SIMULACRE
S’ha de practicar, com a mínim, aquest exercici una vegada per curs escolar.
(és convenient, a efectes pràctics, la seva realització durant el primer semestre
del curs). El més adient a efectes d’implantar una cultura preventiva i garantir
que els procediments es mantenen actualitzats és que sigui amb caràcter
trimestral (per exemple després de cada període de vacances escolar),
especialment en cas de canvis de personal i segons les possibilitats
d’organització en el centre.
Per a la realització del simulacre s’han de seguir les indicacions del pla
d’autoprotecció específic. Com a orientacions generals s’indica:
1. A l’inici de l'exercici s'emetrà un senyal d'alarma (timbre, sirena, campana
o viva veu), d'acord amb l'equipament disponible en el centre, que arribi a
totes les zones de l'edifici. Quan el sistema d'alarma existent no sigui
suficientment potent i clarament diferenciat d'altres senyals acústics, com
les de l'esbarjo o altres activitats escolars, s’ha de procurar una solució
alternativa que compleixi els requisits esmentats (ha de estar contemplat al
manual d’autoprotecció).
2. Per a l'evacuació ordenada per plantes es seguiran els següents criteris
generals:
a. Al senyal de començament del simulacre, desallotjaran l'edifici en
primer lloc els ocupants de la planta baixa.
b. Simultàniament, els de les plantes superiors es mobilitzaran
ordenadament cap a les escales més pròximes, però sense descendir
a les plantes inferiors fins que els seus ocupants hagin desallotjat la
seva planta respectiva.
c. El desallotjament en cada planta es realitzarà per grups, sortint en
primer lloc les aules més pròximes a les escales, en seqüència
ordenada i sense barrejar-se els grups.
3. La distribució dels fluxos d'evacuació en les sortides de la planta baixa
s'ordenarà en funció de la seva amplària i situació.
4. No s'utilitzaran en aquest simulacre altres sortides que no siguin les
normals de l'edifici. No es consideren com sortides per a aquest simulacre:
finestres, portes a terrasses, patis interiors etc. En cas d'existir escales
d'emergència, aquestes s'utilitzaran a fi de comprovar la seva accessibilitat
i bon funcionament.
5. No s'utilitzaran tampoc ascensors o muntacàrregues per a l'evacuació de
persones ni s'obriran finestres o portes que en cas hipotètic de foc
afavoririen els corrents d'aire i la propagació de les flames.
6. Tenint en compte la tendència instintiva dels alumnes a dirigir-se cap a les
sortides i escales que habitualment utilitzen i que poden no ser les
convenients en un cas concret, és aconsellable en la planificació d'aquest
simulacre preveure aquesta circumstància, sent el professor de cada aula
l'únic responsable de conduir als alumnes en la direcció de sortida
prèviament establerta.

7. Per part del personal del centre es procurarà no incórrer en comportaments
que puguin denotar precipitació o nerviosisme, per tal d’evitar que aquesta
actitud es pogués transmetre als alumnes, amb les conseqüències negatives
que això implicaria.
8. Es designarà una persona per a cada sortida i altra situada en l'exterior de
l'edifici, que controlarà el temps total d'evacuació.
PUNT O PUNTS DE TROBADA
Una vegada desallotjat l'edifici, els alumnes, els treballadors, i altres persones
evacuades es concentraran en el/s punt/s de trobada designats en el pla
d’autoprotecció. Els alumnes es trobaran sempre sota el control del professor
responsable, qui comprovarà la presència de tots els alumnes del seu grup i
transmetrà la informació de recompte a la persona responsable.
En el cas que els alumnes evacuats hagin de sortir del recinte escolar i ocupar
zones alienes al centre, es prendran precaucions oportunes quant al trànsit, per
a això, si fos necessari, s’ha d'advertir les autoritats o els particulars que
pertoquin.
FINAL DEL SIMULACRE
1. Finalitzat l'exercici d'evacuació, l'equip coordinador inspeccionarà tot el
Centre, a fi de detectar les possibles anomalies o desperfectes que hagin
pogut ocasionar-se.
2. Es considera aconsellable, després d'acabar el simulacre, celebrar una
reunió de tots els professors per comentar i avaluar l'exercici, redactant-se
pel director del Centre l'informe oportú, segons el model que es recull en
l’informe de simulacre.

INSTRUCCIONS ORIENTATIVES PELS ALUMNES
1. Cada grup d'alumnes ha d'actuar sempre d'acord amb les indicacions del
seu professor i en cap cas haurà de seguir iniciatives pròpies.
2. Els alumnes que tinguin encomanades pel seu professor funcions concretes,
es responsabilitzaran de complir-les i de col·laborar amb el professor a
mantenir l'ordre del grup.
3. Els alumnes no recolliran els seus objectes personals, amb la finalitat
d'evitar obstacles i demores.
4. Els alumnes que en sonar el senyal d'alarma es trobin en els serveis o en
altres locals annexos, a la mateixa planta de la seva aula, han d'incorporarse amb tota rapidesa al seu grup. En cas de què l'alumne es trobi en una
planta distinta a la de la seva aula, s'incorporarà al grup més pròxim que es
trobi en moviment de sortida.
5. Tots els moviments s’han de realitzar el més aviat possible, però sense
córrer, sense atropellar, ni empènyer als altres.
6. Cap alumne ha d’aturar-se al costat de les portes de sortida.
7. Els alumnes han de realitzar aquest exercici en silenci i amb sentit d'ordre i
ajuda mútua, per a evitar atropellaments i lesions, ajudant als que tinguin
dificultats o sofreixin caigudes.
8. Els alumnes haurien de realitzar aquesta pràctica d'evacuació respectant el
mobiliari i l’equipament escolar i utilitzant les portes amb el sentit de gir per
al qual estan previstes.
9. En el cas que en les vies d'evacuació existeixi qualque obstacle que pugui
dificultar la sortida, serà apartat pels alumnes, si fos possible, de manera
que no provoqui caigudes de les persones o deterioració de l'objecte.
10. En cap cas l'alumne podrà tornar enrera amb el pretext de buscar a
germans menors, amics, objectes personals, etc.
11. En tot cas els grups romandran sempre units sense disgregar-se ni avançar
als altres, fins i tot quan es trobin en els llocs exteriors de concentració
prèviament establerts, a fi de facilitar al professor el control dels alumnes.
RESULTATS DEL SIMULACRE
S’ha de redactar un informe del simulacre que s’ha de conservar juntament
amb el manual d’autoprotecció del centre, i es remetrà una còpia a la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Aquest informe ha d’incloure els
següents punts (d’acord amb el model de l’informe de simulacre):
1. Comprovar que el pla d'evacuació adoptat va ser respectat i si la
coordinació i col·laboració dels professors va ser satisfactòria. En cas
contrari, informar de les possibles causes i raons que ho hagin impedit o
obstaculitzat.

2. Mesurar els temps reals d'evacuació obtinguts per al conjunt de l'edifici i
per a cadascuna de les seves plantes, nombre total de persones evacuades i
la seva distribució per plantes.
3. Valorar el comportament col·lectiu dels alumnes en una situació
d'emergència i del grau d’acatament de les instruccions dels seus
professors.
4. Valorar el grau de suficiència de les vies d'evacuació existents per al
desallotjament ordenat de l'edifici.
5. Identificar les zones de dificultat d’evacuació del flux de sortida en les
condicions actuals de l'edifici.
6. Comprovar el funcionament del sistema d'alarma així com de l'enllumenat
i escales d'emergència, en el cas que existeixin, indicant si han facilitat
l'evacuació.
7. Identificar els elements propis de l'edifici, siguin fixos o mòbils, que
obstaculitzin les vies d'evacuació: mobles, portes d'obertura contrària al
flux de sortida, pilastres, columnes, etc.
8. Relació dels incidents no prevists: accidents de persones, deterioracions en
l'edifici, el mobiliari, etc.
9. Finalment s'han d'extreure les conclusions pedagògiques que es derivin
d'aquesta experiència, a l'efecte de futures pràctiques d'evacuació.
NORMATIVA APLICABLE:
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
Llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació d'emergències en les Illes
Balears.
Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es desenvolupen determinats
aspectes de la Llei d'ordenació d'emergències en les Illes Balears.
Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil.
Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la Norma
Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències
dedicats a activitats que puguin originar situacions d’emergència.
Ordre de 13 de novembre de 1984 sobre evacuació de centres docents
d'educació general bàsica, batxillerat i formació professional. Ministeri
d’Educació i Ciència.
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ANNEX 1
Fitxes de seguiment periòdiques del Pla d’emergència
Fitxa de seguiment trimestral
MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
EXTINTORS PORTÀTILS
- Estan situats al seu lloc
- Són accessibles fàcilment

*

- Presenten un bon estat de conservació: passadors, precintes, càrrega, parts mecàniques

*

- Consta la data de revisió anual a la targeta

*

*

BIE (boques d’incendi equipades)
- Estan situades al seu lloc

*

- Són accessibles fàcilment

*

- Presenten bon estat de conservació

*

- Consta la data de revisió anual a la targeta

*

INSTAL·LACIÓ D’ALARMA
- És audible a tot l’edifici

*

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
- Il·luminació correcta (bombetes no foses)

*

- Cartells de senyalització disposats correctament

*

EVACUACIÓ
- Les vies d’evacuació són lliures d’obstacles

*

- Les portes de sortida a l’exterior estan obertes i, en cas negatiu, les claus estan localitzades

*

MITJANS COMPLEMENTARIS D’EMERGÈNCIA
- Es disposa de relació de telèfons d’urgència (bombers, policia, ambulància...) en lloc visible *
- Els telèfons s’actualitzen periòdicament
- Als accessos hi ha un exemplar del pla d'emergència
(*): Posau S si la resposta és afirmativa, i N , si és negativa.

Fitxa de seguiment anual

2

*
*

INSTAL·LACIONS QUE PODEN GENERAR UNA EMERGÈNCIA
REVISIÓ
Data prevista
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
- Calderes (cremadors, nivells, vàlvules, etc.)
- Climatitzadors (filtres, bateria, etc.)
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
- Elements de protecció, aïllaments, etc.
INSTAL·LACIONS DE GAS
- Cuines (cremadors, vàlvules)
- Conduccions (estanquitat, corrosió, etc.)
DIPÒSITS DE COMBUSTIBLES
- Vàlvules, accessibilitat, etc.
ALTRES INSTAL·LACIONS PERILLOSES
(Indicau quines)
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
EXTINTORS PORTÀTILS
- Cada 3 mesos s’ha de comprovar l’accessibilitat,
el bon estat aparent de conservació,
(assegurances, precintes,…)
- Revisió anual
- Retimbratge cada 5 anys
BOQUES D’INCENDI EQUIPADES
- Revisió trimestral (senyalització, pressió i
funcionament).
- Revisió anual
- Retimbratge cada 5 anys
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
Adjunteu a la fitxa els justificants del manteniment efectuat
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MANTENIMENT
Data efectuada

ANNEX 2
NORMES DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ

NORMES DE PREVENCIÓ
A) NORMES GENERALS DE PREVENCIÓ
- No manipuleu les instal·lacions elèctriques ni improviseu fusibles.
- Manipulau amb cura els productes inflamables, evitant riscs d’incendi (aerosols,
llevataques, etc.).
- No col·loqueu teles, teixits ni mocadors sobre les làmpades d’enllumenat.
-Assegurau-vos del correcte voltatge dels estris elèctrics i no els deixeu connectats
després del seu ús.
-No sobrecarregueu les línies elèctriques amb estufes o fogons elèctrics.
-Comunicau a la direcció i als serveis tècnics les anomalies observades periòdicament.
-Avisau la direcció quan es realitzin activitats que presentin un perill notori d’incendi i
sol·licitau autorització. La direcció ha d’indicar les precaucions a prendre abans,
durant i després de les operacions.
-Assistiu als cursos de formació del personal en prevenció i extinció d’incendis.
-Seguiu al peu de la lletra les instruccions de cartells i avisos en cas d’incendi.
B) NORMES DE PREVENCIÓ: SERVEIS TÈCNICS D’ELECTRICITAT
-Revisau periòdicament l’estat dels endolls, clavilles, connexions, interruptors, etc.
-Teniu cura especialment de les connexions provisionals o afegits en quadres o
subquadres generals. Evitau-les sempre que sigui possible.
-Manteniu els quadres elèctrics tancats i netejau-los periòdicament amb productes
especials.
-No sobrecarregueu les línies amb addició de nous estris consumidors.
-Teniu cura a l’hora de trepar els murs, envans, etc., de no perforar les canalitzacions
elèctriques encastades.
-Evitau els entroncaments de cables encintats, especialment en falsos sostres o en
contacte directe amb elements combustibles.
-Evitau les instal·lacions elèctriques afegides, grapades sobre fusta o elements
combustibles, així com sota tarimes, darrere de cortinatges, etc.
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-Revisau trimestralment l’enllumenat d’emergència.
-Revisau trimestralment el sistema de botons d’alarma, timbres i bateries.
-Manteniu nets els quadres generals i comprovau els extintors amb què estiguin
dotats.
C) NORMES DE PREVENCIÓ: PERSONAL DE L’EQUIP D’INTERVENCIÓ.
- Comprovau periòdicament que no hi ha perill d’incendi immediat als locals on
habitualment no hi ha persones.
- Comprovau periòdicament que els llocs de pas, sobretot els itineraris d’evacuació,
les portes i les sortides d’emergència o altres dispositius de socors, no estiguin tancats
amb clau i no estiguin obstruïts.
- Comprovau que tots els aparells elèctrics (sobretot els ordinadors) dels salons
oberts al públic han estat apagats i desconnectats al final de cada jornada.
- Comprovau si les vies d’evacuació que travessen zones exteriors com escales,
corredors, terrasses, etc., es mantenen lliures i sense obstacles, sense utilitzar-se per a
emmagatzematges diversos i sense estar obstruïdes per objectes.
- Comprovau que els aparells de transmissió (telèfons, sistemes d’alarma, etc.) i els
aparells d’extinció són visibles i accessibles.

NORMES D'ACTUACIÓ
A) NORMES D’ACTUACIÓ: EQUIPS D’ALARMA I EVACUACIÓ.
En sentir el senyal d’alarma:
- Tot el personal ha d’abandonar el seu lloc habitual immediatament, prendre les
precaucions oportunes, i desplaçar-se al lloc preestablert que li correspongui.

-

S’ha de situar a les sortides d’emergència de cada planta i canalitzar els fluxos
d’evacuació.

-

S’ha de donar preferència en l’evacuació a les plantes immediatament superiors a
la de localització del sinistre.

-

S’ha d’actuar amb serenitat i calma, tranquil·litzant els alumnes.

-

S’ha d’ajudar les persones menys capacitades sense abandonar el lloc assignat.

-

S’ha d’abandonar l’edifici després de l’alumnat i professorat, utilitzant les vies
d’evacuació.
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-

S’han d’anar tancant les portes després de comprovar que no queda ningú
endarrerit.

B) NORMES D’ACTUACIÓ: EQUIPS D’INTERVENCIÓ.
Si descobriu un conat d’incendi:
- Donau l’alarma a la centraleta, seguint les instruccions generals.

-

Tractau de sufocar el foc amb els mitjans a l’abast o esperau l’arribada dels
companys.

-

No adopteu actituds heroiques, conservau la calma i actuau amb decisió.

-

Si el conat s’estén, aïllau la zona. No obriu portes ni finestres per evitar la
propagació.

-

En utilitzar un extintor recordau que la càrrega dura de 8 a 10 segons. No el
malgasteu.

-

Si no hi ha possibilitat d’extinció, romaneu esperant a l’arribada dels bombers.
Posau-vos a les seves ordres i col·laborau fonamentalment amb informació. No
exagereu, sigueu veraç i concret.

-

DESCONNECTAU L’ENERGIA ELÈCTRICA.
C)NORMES D’ACTUACIÓ: PERSONAL DE LA CENTRALETA.

En rebre un senyal d’alarma:
- Actuau amb calma però amb decisió.

-

Avisau immediatament el responsable de l’edifici i l’equip de primera intervenció.

-

Desbloquejau la central telefònica i, així, anul·lau totes les trucades.

Indicau clarament:

-

El nom de l’establiment.

-

L’adreça i els accessos.

-

El telèfon.

-

El tipus i la situació de l’alarma.

No pengeu fins que us assegureu que ho han entès.
Si rebeu una trucada per telèfon interior, informau-vos de:

-

Qui crida.
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-

Telèfon des d’on crida.

-

On s’ha produït l’alarma.

Indicau que no pengi el telèfon fins que li ho digueu.
Si descobriu un foc:
Donau l’alarma, avisau la centraleta perquè cridin els bombers.
Indicau:
-

El nom del centre escolar.

-

El número de telèfon.

-

Què ocorre.

No pengeu fins que us ho indiquin.
Si no hi ha perill per a vosaltres, intentau controlar-ho amb els mitjans a l’abast
(extintors).
A l’arribada de l'equip de primera intervenció, posau-vos a les seves ordres i
col·laborau.
SI HI HA FOC, DE LA IMPORTÀNCIA QUE SIGUI,
AVISAU ELS BOMBERS SENSE DUBTAR-HO
Si sentiu el senyal d'alarma:
Advertiu els ocupants de l’edifici i abandonau el local utilitzant les vies d’evacuació.
Tancau totes les portes darrere de vosaltres.
Presentau-vos en el punt de reunió establert prèviament.
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ANNEX 3
MODEL D’INFORME DE SIMULACRE EN UN CENTRE DOCENT
0
ILLA:

LOCALITAT:

MUNICIPI:
CENTRE:

CODI:

ADREÇA:

TELÈFON:

NIVELLS EDUCATIUS:
DATA SIMULACRE:

Hora d’inici:

Hora d’acabament:

1
S’ha programat el simulacre segons les instruccions:
Participació del professorat:

SÍ

BONA

MITJANA

NO
BAIXA

Observacions:
2
TEMPS REAL D’EVACUACIÓ:
Temps controlat

Nombre d’alumnes evacuats

Planta soterrani
Planta baixa
Planta primera
Planta segona
Planta tercera
Planta quarta
Altres
Total del centre
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3
Participació de l’alumnat:

BONA

MITJANA

DOLENTA

Observacions:
4
CAPACITAT DE LES VIES D’EVACUACIÓ

Suficient

S’han produït interferències en les evacuacions de les diferents zones:

Insuficient
SÍ

NO

Observacions:

5
PUNTS O ZONES DE PAS DIFÍCIL O PERILLÓS:

Observacions:
6
SÍ

NO

FUNCIONAMENT EFICAÇ DE:
Sistema d’alarma:
Enllumenat d’emergència:
Escales d’emergència:
Sistemes de comunicació:
ES VAREN PODER TALLAR
SUBMINISTRAMENTS DE:

ELS

Gas
Electricitat
Gasoil

9

NO EXISTEIX

Aigua
S’ha simulat una telefonada als serveis
d’emergències i urgències?
Observacions:
7
OBSTACLES A LES VIES D’EVACUACIÓ:

Observacions:
8
INCIDENTS NO PREVISTS:
- Accidents de persones:

SÍ

NO

- Deteriorament a l’edifici:
- Deteriorament en el mobiliari
Observacions:

9
PROCEDIMENTS DEFICIENTS QUE HAN DE SER MODIFICATS (ompliu només els camps en què s’hagin
detectat deficiències):
Procediments d’actuació general
Formació, ensinistrament,
professorat

i

capacitat

del

Formació de l’alumnat
Sensibilització del professorat (si la seva actitud
es considera deficient)
Manteniment de les instal·lacions de prevenció i
protecció (deficiències al sistema d’alarma,
portes que no tanquen, etc.)
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10
CONCLUSIONS PEDAGÒGIQUES:

BALANÇ GENERAL DEL SIMULACRE:

SUGGERIMENTS:

DATA
L’INFORME:

DE

LOCALITAT:

MUNICIPI:

Nom, llinatges i signatura del director/la directora:

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
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1.5

Accidents laborals
 Instruccions sobre la notificació d’accident laboral per als centres docents
no universitaris.
 Annex I: Imprès de comunicació d’ incident, accident laboral i malaltia
professional.
 Comunicat Mútua Balear (interins).

Instruccions sobre la notificació d’accident laboral per als centres docents no
universitaris
1. Àmbit d’aplicació
Aquest procediment afecta tots els treballadors i treballadores de la Conselleria
d’Educació i Universitat que presten serveis en centres docents no universitaris.
2. Definició d’accident laboral
L’article 115 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, considera accident laboral “tota
lesió corporal que pateix el treballador com a conseqüència del treball
desenvolupat per compte d’altri”.
3. Tipus d’accidents laborals
a) El que es pateix al centre docent.
b) Els que es pateix anant de casa a la feina o tornant-hi pel trajecte habitual
(accident laboral in itinere).
c) El que es pateix durant el desplaçament que el docent fa fora del centre de
treball en compliment de les ordres dels seus superiors (accident laboral in
mision).
4. Protocol d’actuació
a) Si la persona accidentada pertany a MUFACE, ha de dirigir-se al sistema de
servei mèdic que hagi escollit (Seguretat Social o assegurança privada),
sigui metge de família o als serveis d’urgència.
b) Si la persona accidentada pertany al règim general de la Seguretat Social
(funcionari interí, personal no docent): si és possible cal emplenar el
comunicat d’accident que trobarà http://www.mutuabalear.es, i,
seguidament dirigir-se a un dels centres de la Mútua Balear. Podeu
consultar els centre de la Mútua Balear més proper al telèfon 900 173 174.
En cas molt greu, heu de dirigir-vos al centre hospitalari més proper.

5. Notificació d’accident
a) Persona responsable de la notificació
El director o la directora del centre ha de notificar l’accident a la coordinadora de
Prevenció de Riscs Laborals de la Conselleria, senyora Sílvia Martínez, mitjançant
l’imprès de comunicació d’accident laboral (annex I). S’ha d’enviar al fax o al correu
electrònic
següent
amb
avís
de
recepció
(971
17
68
66)
smartinez@dgpdocen.caib.es). Cal que el centri guardi una còpia de l’imprès de
comunicació d’accident laboral.
b) Contingut de la notificació
S’ha de comunicar de manera clara i precisa com s’ha produït l’accident, incloent-hi
el moment, el lloc, les conseqüències i els danys a la persona. La notificació
d’accident ha de possibilitar la investigació i l’acció de control amb la finalitat
d’evitar que es torni a repetir.
És important tenir present que el fet que l’accident laboral no comporti baixa
mèdica no eximeix de l’obligació de notificar-lo a la Conselleria d’Educació i
Universitat.
c) Termini
S’ha de notificar durant les 24 hores següents a l’accident en aquests casos:
 Accident greu o molt greu
 Accident que afecti més de 4 treballadors
S’ha de notificar abans de 48 hores en aquests casos:
 Accident lleu
 Accident sense baixa
S’ha de tenir en compte que el retard en la comunicació dels accidents laborals,
comporta que la Seguretat Social en faci una penalització, a més de la no substitució
laboral de la persona accidentada.

Alfons el Magnànim, 29 07004 Palma
Tel.: 971 17 78 00 Fax 971 17 68 66 Web: http://dgpdocen.caib.es

PDF con formulario interactivo

Puede rellenar los campos desde su ordenador e imprimir

www.mutuabalear.es | 900 173 174

SOLICITUD DE ASISTENCIA SANITARIA POR ACCIDENTE LABORAL
EMPRESA*

Nº AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL*

DOMICILIO*

LOCALIDAD*

TELÉFONO*

ROGAMOS PRESTEN ASISTENCIA SANITARIA AL TRABAJADOR DE ESTA EMPRESA
NOMBRE*
DNI*

Nº AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

DOMICILIO

LOCALIDAD

TELÉFONO CONTACTO*

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE*

CENTRO ASISTENCIAL / HOSPITAL AL QUE ACUDE*

* Campo de OBLIGATORIO cumplimiento

Remitir este volante por

FAX al 971 436 583

NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN
1. Este Parte de Asistencia deberá ser extendido, rellenado todos los campos que en él se contienen, debiendo entregarse al
facultativo o Centro Sanitario donde deba ser atendido.
2. Su presentación es imprescindible para que pueda prestarse Asistencia Sanitaria por cuenta de MUTUA BALEAR por
accidente de trabajo.
3. Cuando la asistencia prestada al trabajador produzca baja laboral, la empresa deberá efectuar el correspondiente parte de
accidente en el plazo máximo de cinco días hábiles de producirse la baja.
4. Si no se produce baja laboral, la empresa debe efectuar relación de accidentes sin baja.

En

,a

de

de

Firma y sello de la empresa

L.O. 15/1999 (LOPD): Los datos personales incluidos en el presente documento y los que se faciliten con posterioridad se incorporarán a un fichero de MUTUA BALEAR DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 183 para la gestión del historial médico del trabajador afectado y la prestación
de la asistencia requerida, así como su facturación cuando esta deba ser cubierta por un seguro privado o una entidad asistencial referidora. Los datos personales que se
facilitan sólo serán comunicados a terceros en cumplimiento de obligaciones legales o con el previo consentimiento del afectado. En este sentido, en el caso de que los
gastos de su asistencia deban ser satisfechos por una aseguradora privada o un centro referidor, el trabajador debe consentir expresamente en que les sean comunicados los
datos relativos a la prestación recibida, incluyendo información de salud, a fin de realizar la facturación y liquidación de dichos servicios. El interesado puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado de una copia de su D.N.I. y remitido a MUTUA BALEAR DE ACCIDENTES DE TRABAJO,
C/ Bisbe Campins, 4. 07012 - Palma de Mallorca. La empresa manifiesta que ha informado al trabajador cuyos datos comunica de los extremos anteriormente señalados.
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1.6 Primers auxilis i accidents escolars





Llistat de la documentació que es pot trobar a la web del Servei de Centres
sobre primers auxilis i altres problemes de salut als centres educatius.
Llistat de la documentació que es pot trobar a la web del Servei de Centres
sobre protocol de primers auxilis per problemes de salut crònics.
Llistat de la documentació que es pot trobar a la web del Servei de Centres
sobre accidents escolars.
Carpeta atenció accidents escolars

ACCIDENT ESCOLAR

1. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ
 COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS
 RECLAMACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS
2. ASSISTÈNCIA JURÍDICA AL PROFESSORAT I ALTRE
PERSONAL FUNCIONARI DE CENTRES PÚBLICS
3. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DEL PERSONAL
DOCENT
4. ASSEGURANÇA ESCOLAR

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

CARPETA D’ATENCIÓ ALS ACCIDENTS ESCOLARS
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

1. INFORMACIÓ PER ALS CENTRES DOCENTS SOBRE LA
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ
EN MATÈRIA D'ACCIDENTS D'ALUMNES

El procediment de responsabilitat patrimonial de l'Administració pública ve regulat per


La Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.



El Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.

D’acord amb aquesta normativa, correspon a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la tramitació de l’expedient de la responsabilitat per danys i perjudicis
derivats dels accidents que ocorrin a alumnes de centres docents públics no
universitaris durant el desenvolupament de tota classe d'activitats escolars,
extraescolars i complementàries que hagin estat autoritzades i organitzades pel
centre.
Davant esdeveniments d'aquesta mena, la Conselleria iniciarà immediatament el
procediment de responsabilitat patrimonial de l'Administració a sol·licitud de les
persones interessades. En el termini d’un mes en el procediment abreujat, i de sis
mesos en el procediment general, s'hauran d’haver resolt les reclamacions plantejades o
les iniciades d'ofici per l'Administració per atendre les conseqüències dels accidents
succeïts als alumnes durant el desenvolupament de les activitats escolars. Tot això, sense
necessitat de recórrer a cap procediment judicial, i amb indemnitzacions calculades
d'acord amb les disposicions vigents i que ponderen les valoracions predominants en el
mercat. Els esmentats terminis es poden ampliar o suspendre en els casos que preveu la
normativa vigent (manca de documentació que ha d’aportar l’interessat, consulta al
Consell Consultiu, si escau, etc.)

1.Responsabilitat patrimonial de l’Administració
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CARPETA D’ATENCIÓ ALS ACCIDENTS ESCOLARS
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

INSTRUCCIONS PER ALS EQUIPS DIRECTIUS DELS CENTRES DOCENTS EN CAS
D'ACCIDENT
El procediment de responsabilitat patrimonial de l'Administració requereix d'una extrema
rapidesa i diligència en els tràmits, pel fet que els terminis que marca la Llei 30/1992,
modificada per la Llei 4/1999, i el Reial decret 429/1993 són molt breus en consideració a
la millor defensa dels drets dels ciutadans.
Així doncs, és imprescindible que extremeu l'atenció en aquests procediments i que
agiliteu al màxim els tràmits següents:
1. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
Immediatament després de produir-se un accident escolar, la direcció del centre ha de
lliurar a la família o al representant legal de l'alumne els impresos que, amb els títols
Informació a les famílies i Sol·licitud de reclamació de danys i perjudicis,
s'inclouen en aquesta carpeta.
Cal també advertir-los que l’Administració no sempre està obligada a indemnitzar, tot
dependrà del cas concret i del resultat del procediment. En particular, els danys soferts
fortuïtament (xocs, caigudes,…) durant el temps de pati no solen complir els requisits
legals per donar lloc al pagament d’indemnitzacions, d’acord amb la jurisprudència
actual.
2. COMUNICACIÓ DE L'ACCIDENT
Heu d’emplenar l'imprès de Comunicació d'accident escolar i enviar-lo al fax 971 78
46 25 de la Direcció General de Planificació i Infraestructures Educatives de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats en un termini màxim de set dies des del
succés.
3. TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS D'INDEMNITZACIÓ
En el moment en què la família de l'alumne presenti l'imprès de sol·licitud de
reclamació de danys i perjudicis amb els corresponents documents acreditatius, heu
de:
a) Comprovar que la sol·licitud està correctament emplenada i que proporciona la
informació necessària (dany correctament descrit, persones interessades
suficientment identificades, quantitat que s'hi sol·licita, signatura, etc.). En el cas
d'alumnes majors d'edat, poden emplenar ells mateixos l'esmentada sol·licitud.
b) Comprovar que s'hi adjunten els documents necessaris:
· Còpia confrontada del llibre de família
· Còpies confrontades o factures originals de les despeses.
· Altres documents que les persones interessades considerin necessari o
convenient adjuntar-hi (certificats mèdics, informes d'alta, etc.)

1.Responsabilitat patrimonial de l’Administració
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c) Fer dues còpies de la sol·licitud. Segellar i posar la data de recepció a l'original i
a les dues còpies.
d) Lliurar a la persona interessada una de les còpies i arxivar-ne l'altra a la
Secretaria del centre.
e) Trametre, en un termini màxim de tres dies des de la recepció de la sol·licitud,
l'original amb la documentació corresponent a la Secretaria General de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Si ha d’adjuntar, a més del
formulari, un informe del/ de la director/a del centre que sigui el més extens
possible, fent servir fulls a part si cal. Concretament s’hi han d’indicar els punts
següents:


Si s’ha incomplert qualque instrucció preventiva.



L’estat de les instal·lacions causants, si s’escau.



Les accions / omissions de l’accidentat que tenguin relació amb els fets.



Si l’accident es va produir complint una ordre / instrucció del professor.



Si el professor hi era o no i, si no hi era, el motiu de l’absència.



Noms i cognoms dels professors i alumnes implicats.

 Quan es parli d’espais temporals, especificar el temps transcorregut encara
que sigui de manera aproximada (un minut, dos, vint, etc.)
Per a qualsevol consulta sobre l'estat del cas, us podeu adreçar a la Secretaria General
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (telèfon: 971 17 65 00 ext. 68541).

1.Responsabilitat patrimonial de l’Administració
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COMUNICACIÓ D'ACCIDENT ESCOLAR
Dades de l'alumne/a
LLINATGES: …………………………………………………………….. NOM: ……………………………
DATA DE NAIXEMENT: ………………..….. NIVELL: ……………………….. CURS: ……………….
ADREÇA: …………………………………… LOCALITAT: ……………………TELÈFON: ...…………...
NOM I LLINATGES DEL PARE, LA MARE O EL TUTOR: …………….……………….……………
………………………………………………………………………………...……….. ……………………….

Dades del centre
NOM DEL CENTRE: …..……………………….. LOCALITAT: ……………………... CODI: …………..

Descripció de l'accident
DATA: ………….. HORA: …….. LLOC: ……………….. ACTIVITAT: ………………………….………
PERSONES PRESENTS: ……………………………………………………………………………….……
DANYS SOFERTS: ………………………………………………………………………….…………...……
EXPOSICIÓ DELS FETS: ………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Necessità assistència mèdica?

SÍ

□

/

NO

□

Nom del metge o del centre on va ser atès: ………………………………………………………..….…..
Si el considerau greu, indicau-ne el motiu: .……………………………………………..

Observacions

……………, .…. d ………………… de ………..
….. director… del centre,

SEGELL DEL CENTRE

Signat: ………..………………….

DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
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INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
SOBRE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ
EN MATÈRIA D'ACCIDENTS D'ALUMNES

1. Quan es coneguin bé els danys derivats de l'accident i puguin ser valorats, heu
d’emplenar l'imprès Sol·licitud de reclamació de danys i perjudicis que us
facilitaran en el centre.
2. Per completar la sol·licitud heu de presentar els documents que figuren a
continuació i, al final, hi heu de fer constar la relació dels documents que hi adjuntau,
tenint en compte el següent:
· Fotocòpia confrontada del llibre de família. Quan faci la sol·licitud el pare o la
mare d’un alumne menor d’edat, ha de presentar el llibre de família original i una
fotocòpia. Una vegada que la direcció ha comprovat que la fotocòpia es correspon
exactament amb l'original, us serà retornat, s'adjuntarà la còpia a la sol·licitud i
s'escriurà al final l'expressió “confrontada i conforme”, amb la signatura i la rúbrica
del director.
· Factures. Han de ser originals o còpies confrontades.
·Altres documents. Certificats mèdics, informe d'alta, etc., també han de ser
originals o còpies confrontades.
3. Emplenada la sol·licitud, l’heu de presentar, amb la documentació que hi adjunteu,
en el centre docent, que us en lliurarà una còpia datada, segellada i confrontada.
4. Heu de tenir present que el dret a reclamar s'ha d'exercir abans que transcorri un
any des que es va produir l'accident o, segons la importància, des de la recuperació
o la determinació de l'abast de les seqüeles.
5.El centre docent s'ocuparà de remetre la sol·licitud i els documents a la Secretaria
General, on s'iniciarà el seguiment del cas. Si es considera que la sol·licitud o la
documentació presenten cap defecte, se us comunicarà i se us donarà un termini per
esmenar-lo.
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SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS
........................................................................……………………………… (nom i llinatges),
amb NIF.......……/…, i domicili a ........................., carrer de …...………………....................,
CP…........... i
telèfon........................………………………………………………………...,
com a pare/ mare/ representant legal, segons s'acredita en la documentació adjunta, de
l'alumne/a ……………………………………. ………………… matriculat al curs ……………..
del centre ………………….……………………… de ………………………………..
EXPÒS: Que amb data …. d …………….. de ……… i durant el desenvolupament
d'activitats escolars autoritzades i organitzades pel centre, l'esmentat alumne/a tingué un
accident.
Descripció de l'accident:………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
a conseqüència del qual s'han produït danys i perjudicis.
En compliment del que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, al títol X, modificada per
la Llei 4/1999 (correcció d'errades al BOE de 19 de gener de 1999), de la responsabilitat
de les administracions públiques i de les seves autoritats i altre personal al seu servei, i
del Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual es desenvolupa el seu reglament,

SOL·LICIT: Una indemnització pels danys i perjudicis causats.
………………. d………… de …..

………………………..
DOCUMENTS QUE ADJUNT*

 Fotocòpia confrontada del llibre de família
 Factures originals o còpies confrontades.
 Certificats mèdics
 Informe d'alta
 ………………………………………………..
 ……………………………………………….
 ……………………………………………….
 ……………………………………………….

* Indicau el nombre de documents que adjuntau.

SECRETARIA GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS

1.Responsabilitat patrimonial de l’Administració

6

CARPETA D’ATENCIÓ ALS ACCIDENTS ESCOLARS
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

2. ASSISTÈNCIA JURÍDICA AL PROFESSORAT
I ALTRE PERSONAL FUNCIONARI DE CENTRES PÚBLICS

RECLAMACIONS PER VIA JUDICIAL
1. Quan es tingui coneixement que s'ha interposat una reclamació per accident
escolar davant els tribunals i/o sempre que se segueixi procés penal o civil
contra algun professor, es comunicarà aquest fet, per fax, a la Secretaria
General de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, perquè sol·liciti
l'assistència lletrada del Servei Jurídic de la comunitat. No obstant això, el
professor té dret a recórrer a un advocat particular; en aquest cas, el pagament dels
serveis professionals d’aquest advocat seran a compte del professor.

SOL·LICITUD D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA
Per a la sol·licitud d'autorització d'assistència lletrada a la comunitat, els centres escolars i
els mateixos funcionaris hauran de tramitar les oportunes peticions a través de les vies
que s'indiquen a continuació:
A. En el cas en què el jutge hagi decretat la imputació d’algun professor o l’aplicació de
mesures cautelars (detenció, presó, etc.), els funcionaris podran sol·licitar directament
del Servei Jurídic ser assistits per l'advocat de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
B. La tramitació ordinària que s’ha de seguir serà la següent:
Immediatament després de rebre la citació o la citació a termini del jutge o tribunal, el
professor encausat posarà aquesta circumstància en coneixement del centre educatiu
corresponent, que tramitarà, també immediatament, la sol·licitud d'assistència lletrada
davant de la Secretaria General, acompanyada d'una relació succinta dels fets que
hagin motivat la intervenció judicial.
Atesa la peremptorietat dels terminis processals, els tràmits indicats han de realitzar-se
amb la major urgència. Si és possible, dins les vint-i-quatre hores següents a la recepció
de la citació, de la citació a termini o de la sol·licitud d'assistència lletrada.
No es correspon amb aquest marc la tramitació de sol·licituds d'assistència lletrada a
favor de funcionaris que actuïn en un procés com a demandants o querellants, o quan, al
funcionari que sol·licita l’assistència se li hagi obert un expedient informatiu o disciplinari a
causa dels fets pels quals demana l’assistència.
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3. PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
DEL PERSONAL DOCENT DE CENTRES PÚBLICS
DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

CARACTERÍSTIQUES DE LES PÒLISSES CONTRACTADES
1. PÒLISSA WRBerkley
PERSONAL DOCENT :
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquesta cobertura garanteix, dins els límits i condicions pactades en la pòlissa, la
responsabilitat civil extracontractual d’acord amb la normativa legal vigent per
danys personals, danys materials i els perjudicis indirectes produïts
involuntàriament a tercers i que puguin ser imputats al personal docent en el
desenvolupament de l’activitat descrita a la pòlissa.
3. EXCLUSIÓ DE RISCS
Queden expressament excloses les reclamacions derivades de:
a) Els danys causats a l’immoble i les instal·lacions del centre docent assegurat, i
també als equips i al material docent.
b) La responsabilitat personal dels alumnes, els pares, els tutors o els seus
representants legals.
c) La pèrdua, el furt, la desaparició o els danys a béns propietat dels alumnes, els
professors i els empleats del centre docent assegurat.
d) Els danys produïts per la utilització de qualsevol mitjà de transport escolar, tant
propi com aliè.
e) Les activitats d’investigació o peritatge.
f) Les estades i desplaçaments d’alumnes i professors que no formen part del pla
escolar.
4. PERSONAL ASSEGURAT
S’entén per personal assegurat el personal docent de centres públics d’educació
infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional, formació
especial,orientació i suport escolar, adults, idiomes, art (Escola Superior d’Art
Dramàtic de les Illes Balears) i conservatoris (professionals i superior de música i
dansa), que depenen de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del
Govern de les Illes Balears.
5. CONCEPTE DE TERCER
Es considerarà tercer, a l’efecte de la pòlissa d’assegurança i, consegüentment,
cobert per les garanties d’aquesta, qualsevol persona física o jurídica que resulti
danyada en la integritat física, els drets o el patrimoni, per les accions o omissions
que siguin imputables a qualsevol dels integrants del col·lectiu assegurat (personal
docent), i que tenguin relació amb les activitats a què fa referència el contracte.
3. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
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6. PERÍODE DE VIGÈNCIA
El període de vigència s’inicia dia 3 de desembre de 2014, i finalitza dia 2 de
desembre de 2015, a les 24:00 hores. La vigència d’aquesta pòlissa podrà
prorrogar-se anualment o se’n podrà contractar una de nova. Per tant, s’entén
que la pòlissa s’ha renovat o se n’ha contractat una de nova amb característiques
similars si la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats no comunica el contrari
als centres docents, a principi de curs.
7. COBERTURA DE RISCS
Aquesta pòlissa d’assegurança tindrà la cobertura dels riscs següents:
1. La defensa jurídica del personal assegurat (personal docent) davant qualsevol
ordre jurisdiccional.
2. Les fiances exigibles al personal assegurat.
3. La responsabilitat civil de la persona assegurada, demandant de sinistres en els
quals hi hagi danys personals, danys materials i els seus perjudicis a tercers, i
que li puguin ser imputats en el desenvolupament de l’activitat descrita a la
pòlissa.
4. Queda coberta l’organització de visites culturals i excursions d’alumnes i
professors que formen part del pla escolar.
8. CAPITAL ASSEGURAT
Límit de garantia per sinistre: 601.012,10 €
Límit de garantia per víctima: 150.000,00 €
Límit màxim per sinistre i any d’assegurança: 600.000,00 €
Franquícia: exclosa
PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CAS DE SINISTRE
 Quan un tercer presenti una reclamació davant el centre docent per danys personals
i/o materials, amb l’exigència d’alguna indemnització, el centre la trametrà a la
Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, perquè
n’iniciï el procediment que correspon.
 La reclamació es pot fer amb el mateix model de Sol·licitud per reclamació per
danys i perjudicis que apareix a la pàgina 6 del primer document de la carpeta,
titulat 1. Responsabilitat patrimonial.
PER A MÉS INFORMACIÓ:
 Consultes de caràcter general:
SECRETARIA GENERAL
Secció: Responsabilitat Patrimonial
C/ Alfons el Magnànim, 29, 4t
07004.Palma
Telèfon:971.784615

3. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
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4. ASSEGURANÇA ESCOLAR

BENEFICIARIS / REQUISITS
La Llei de 17 de juliol de 1953 estableix l’obligatorietat de l’assegurança escolar per als alumnes
espanyols menors de 28 anys que cursin determinats estudis.
En successius decrets i ordres s’ha anat ampliant l’aplicació de l’assegurança escolar a
estudiants estrangers i a nous plans d’estudis.
 Persones protegides


Actualment, i pel que fa a l’ensenyament no universitari, els nivells educatius en què
l’assegurança escolar és obligatòria són:












3r, 4t d’ESO i batxillerat
Formació professional, grau mitjà i grau superior
Programes de garantia social
Centres integrats
Grau superior en conservatoris de música
Grau superior en conservatoris de dansa
Art dramàtic
Segon curs d’educació secundària de persones adultes
Programes de formació per a la transició a l’edat adulta

Queden, així mateix, inclosos dins l’àmbit protector d’aquesta assegurança, en les
mateixes condicions que els espanyols, els estudiants dels estats membres de la Unió
Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, i, en general, tots els estudiants estrangers
residents, sempre que cursin els esmentats estudis a Espanya i fins a l’edat de 28 anys.

 Requisits generals






Tenir menys de 28 anys, si bé l’assegurança escolar cobrirà íntegrament l’any en què
l’estudiant compleixi aquesta edat.
Ser espanyol o estranger que resideixi legalment a Espanya.
Estar matriculat a Espanya en algun dels estudis citats en l’apartat anterior.
Haver pagat la quota corresponent de l’assegurança escolar.
Acreditar que ha transcorregut un període mínim d’un any des que l’estudiant es va
matricular per primera vegada en qualsevol centre d’ensenyament dels compresos en la
dita assegurança. No s’exigeix aquest requisit per a les prestacions derivades d’accident
escolar, infortuni familiar per mort del cap de família i d’assistència tocològica.

 Per tant, a hores d’ara, queden exclosos de l’assegurança escolar obligatòria els nivells
d’educació: preescolar, infantil, primària i primer cicle d’ESO. En conseqüència, ni el
centre, ni la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats no tenen cap obligació d’atendre
el pagament de despeses produïdes per l’assistència sanitària a alumnes d’aquests nivells
educatius accidentats en el centre escolar. Cal informar les famílies que, en cas que els seus
fills hagin de rebre assistència sanitària, la rebran com a beneficiaris de l’assegurança que
tengui la família (Seguretat Social, MUFACE, assegurança privada). Per això, és
especialment important que l’equip directiu del centre sàpiga, en cas de no tenir una
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assegurança escolar voluntària, de quin tipus d’assegurança disposa cada alumne i el
número d’afiliació corresponent (per exemple, amb una còpia del document acreditatiu).
En tot cas, el consell escolar del centre pot aprovar la contractació d’una assegurança
VOLUNTÀRIA per als alumnes que hi tenguin interès, independentment que estiguin coberts o no
per l’assegurança escolar obligatòria.
QUOTES I RECAPTACIONS
La quota fixa de l’assegurança escolar en un curs acadèmic és d’1,12 € per alumne.
Els centres docents estan autoritzats a retenir per premi per cobrament 0,02 € per alumne i quota.
Si un estudiant està matriculat durant el mateix curs acadèmic en més d’un centre, només ha de fer
el pagament de l’assegurança escolar en un dels centres.
Els centres docents han d’efectuar la recaptació quan es formalitzi la matrícula de l’alumne i, dins el
mes següent al del termini de la matriculació, han de fer la corresponent liquidació a la Tresoreria
General de la Seguretat Social. A més, d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial decret
84/1996, de 26 de gener, en el mes següent al del tancament del termini de matrícula han de facilitar
a la Tresoreria General de la Seguretat Social la relació d’alumnes que tenen matriculats, en la qual
ha de figurar nom i llinatges, número del document nacional d’identitat i número de la Seguretat
Social de cada alumne.
RISCS COBERTS
Accident escolar: es considera accident escolar qualsevol lesió corporal que pateixi
l’assegurat quan realitzi activitats directament o indirectament relacionades amb la seva
condició d’estudiant, sempre que hagin estat organitzades o autoritzades pel centre
d’ensenyament. S’inclouen les activitats esportives, assemblees, viatges d’estudis, de
pràctiques o de final de carrera i similars.
Malaltia: cobreix malalties contretes o sofertes per l’estudiant durant el període de vida que
protegeix l’assegurança.
Infortuni familiar: situació sobrevinguda dins la llar de l’estudiant que li impedeixi
continuar els estudis ja iniciats i que pot estar ocasionada per:



Mort del cap de família.
Fallida o ruïna familiar (no s’entén com a tal la insuficiència permanent de recursos per
pagar els estudis).

PRESTACIÓ
Consisteix en una sèrie d’assistències mèdiques, farmacèutiques i econòmiques a les quals té dret
l’estudiant assegurat quan sigui afectat per algun dels riscs descrits en el punt anterior.
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INSTRUCCIONS PER SOL·LICITAR LES PRESTACIONS DE L’ASSEGURANÇA ESCOLAR
OBLIGATÒRIA
La sol·licitud de prestació pot presentar-se a qualsevol de les agències o CAISS de la Direcció
Provincial de l’INSS de l’àmbit territorial en què l’alumne cursa els estudis o resideix, ell/a o la seva
família.
 Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud
En tots els casos :





Document nacional d’identitat o llibre de família.
Si es tracta d’estrangers, passaport, carta d’identitat, permís o targeta de residència.
Certificat del centre d’estudis, en què s’especifiqui el curs i l’especialitat que
estudia, i també si ha fet el pagament de la quota de l’assegurança escolar.
Resguard del pagament de la quota de l’assegurança escolar del curs anterior, a
l’efecte de justificar la cotització d’un any, excepte en el cas d’accident escolar,
prestació d’infortuni familiar per mort o assistència tocològica (queden exempts
d’aquest requisit els estudiants que, durant l’any acadèmic anterior, hagin realitzat
estudis no inclosos en l’assegurança escolar).
Específica de cada prestació:
a) Prestacions econòmiques


Indemnitzacions per incapacitats derivades d’accident escolar:





Indemnitzacions per despeses de sepeli derivat d’accident, sigui o no
escolar, o malaltia:






Comunicat d’accident escolar.
Certificat mèdic que especifiqui el procés evolutiu, indiqui les seqüeles
definitives i la disminució de la capacitat de l’accidentat respecte dels
estudis que realitzava.

Comunicat d’accident (només si és accident escolar).
En cas de mort per malaltia, informe mèdic en què es faci constar que
l’afiliat ha mort a conseqüència d’aquesta malaltia en els dos anys
següents a la data en què la va contraure i que la impossibilitat de
continuar els estudis ha durat fins a la seva mort.
Certificat de defunció, tant en el cas d’accident com en el de malaltia.

Indemnitzacions per infortuni familiar:





Llibre de família i títol de família nombrosa, si s’escau.
Certificat de defunció, en cas de mort del cap de família.
Document que especifiqui clarament el fet causant de la fallida o ruïna,
i també la data en què va succeir.
En cas de pròrroga de la prestació d’infortuni familiar, certificat
acadèmic acreditatiu del curs anterior, a l’efecte de comprovar la
continuïtat en els estudis i l’aprofitament del curs, així com la
declaració dels ingressos familiars, a l’efecte de comprovar que no es
supera el límit de 6.010,12 euros, per cada membre de la unitat familiar.
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b) Prestacions sanitàries:


En cas d’accident escolar:





En els casos d’assistència quirúrgica, tocològica, neuropsiquiàtrica o per
tuberculosi pulmonar i òssia:







Comunicat d’accident, que es formalitzarà en el punt 4 de la sol·licitud.
Certificat mèdic de baixa.

Certificat mèdic oficial en què consti el facultatiu que ha de prestar
l’assistència mèdica, amb indicació del número de col·legiat, domicili
del centre o consulta, especialitat, data i centre hospitalari de l’ingrés, si
s’escau, diagnòstic, tractament prescrit i temps aproximat necessari per
a la curació.
El certificat anterior podrà substituir-se per l’informe d’urgència
mèdica, quan escaigui.
En l’assistència neuropsiquiàtrica, el psiquiatre ha d’indicar el
diagnòstic segons les classificacions internacionals DSM-III-R o
CIE/10, amb la descripció breu de l’estat actual del pacient, el
tractament farmacològic i la teràpia psicològica realitzada, també ha
d’especificar si aquesta teràpia va ser feta per un psicòleg o pel mateix
psiquiatre.

En els casos d’assistència amb fisioteràpia, radioteràpia, radiumteràpia i
ronyó artificial, és necessari, a més de la documentació que preveu el punt
anterior, un historial mèdic que motivi la sol·licitud, en el qual ha de constar
el nombre i el tipus de sessions i el pressupost total del tractament.
INCOMPATIBILITATS

Les prestacions de l’assegurança escolar són incompatibles amb qualssevol de les
altres prestacions d’idèntic contingut i derivades d’anàleg risc de les quals
poguessin ser beneficiaris els afiliats a aquell que, simultàniament, es trobin donats
d’alta en un règim de seguretat social.
En aquests casos, les prestacions es rebran del règim de Seguretat Social, i s’ha de pagar a
l’assegurança escolar la diferència en més, si n’hi ha.

PER A MÉS INFORMACIÓ US PODEU ADREÇAR A :
INNSS: Institut Nacional de la Seguretat Social (Direcció Provincial)
Telèfons: 971 43 73 00 / 900 16 65 65
Adreça electrònica: www.seg-social.es
Adreça: Pere Dezcallar i Net, 3
07003 Palma

4. Assegurança escolar
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1.7

1.7 Activitats complementàries i extraescolars


Instruccions sobre les activitats complementàries i extraescolars.

Instruccions sobre les activitats complementàries i
extraescolars
Centres públics
La normativa bàsica que regula els serveis i activitats escolars
complementàries i les activitats extraescolars als centres públics és la següent:
El Decret 120/2002, de 27 de setembre (BOIB núm.120, de 5 d’octubre), pel
qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària, defineix
aquestes activitats (article 63), així com els aspectes relacionats amb la seva
convocatòria, organització i desenvolupament (articles 66 i 67/ Títols IV i VIII).
A les escoles del segon cicle d’educació infantil, als col·legis d’educació primària
i als col·legis d’educació infantil i primària es poden organitzar activitats
complementàries i extraescolars en els termes establerts al capítol VII del títol III
del Decret 119/2002, de 27 de setembre (BOIB núm.120, de 5 d’octubre)
A més, s’han de tenir en compte els aspectes següents:
 Activitats complementàries
Tendran caràcter d’activitats complementàries aquelles activitats didàctiques
que es realitzen amb l’alumnat en horari que majoritàriament és lectiu i que, tot
i formar part de les programacions dels departaments, tenen caràcter
diferenciat pel moment, l’espai o els recursos que utilitzen. Aquestes activitats
no seran discriminatòries i tendran caràcter obligatori per a tot l’alumnat. Així,
cal considerar les visites, els treballs de camp, les commemoracions i altres de
semblants.
 Activitats extraescolars
Tendran caràcter d’activitats extraescolars aquelles que, organitzades pel centre
i recollides a la programació general anual, aprovada pel consell escolar, es
realitzen fora d’horari lectiu. La participació hi serà voluntària.
Les percepcions econòmiques que se’n derivin no poden tenir caràcter lucratiu.
Atès que es tracta d’activitats voluntàries per a l’alumnat, no poden contenir
ensenyaments inclosos en la programació didàctica, ni ser objecte d’avaluació
amb caràcter acadèmic.
El programa d’activitats extraescolars ha de ser aprovat dins la PGA.
A la secretaria del centre ha de figurar un registre amb els expedients de tot el
personal no funcionari (monitors, voluntaris educatius...) responsable de les

activitats extraescolars, on consti la documentació laboral, fiscal i sanitària que
correspongui segons la legislació vigent, l’activitat concreta, l’horari, l’espai on
es desenvolupa, l’organisme que subvenciona l’esmentada activitat i el preu
final que aporten els usuaris.
 Sortides escolars
S’entendran com a sortides escolars les de durada superior a un dia i que es
realitzin fora del centre. Per exemple els viatges d’estudis, colònies, intercanvis
culturals i altres de semblants. La participació en aquestes és també voluntària.
Per al desenvolupament d’aquestes sortides escolars, s’haurà de comptar amb
l’autorització del consell escolar i de l’Administració educativa.
 Serveis complementaris
Són els serveis de menjador, transport escolar, gabinet mèdic o psicopedagògic
i altres de semblants.
Els centres han de remetre a la Direcció General de Planificació i
Infraestructures Educatives, abans del dia 30 de setembre, la sol·licitud
d’autorització de preus i la memòria econòmica del servei (annex 2).

A l’hora de programar i dur a terme les activitats complementàries i
extraescolars, els centres s’han d’atendre al següent:
1. Les activitats complementàries i extraescolars, convenientment programades
i visades pels òrgans corresponents del centre, no són objecte de permís
exprés de l’Administració educativa.
2. Cadascuna de les activitats i sortides origina un expedient en el qual ha de
figurar un resum de les dades de l’activitat, incidències i circumstàncies
esdevingudes i també l’aprofitament didàctic aconseguit. L’expedient, quan
es tracti d’activitats de grups concrets, ha de romandre en poder de qui ha
organitzat l’activitat (equip de cicle, departament didàctic, tutoria, etc.).
Quan es tracti d’activitats que afectin grups diferents, o sortides escolars,
l’expedient ha de romandre en poder de la secretaria del centre. Aquest
expedient, si fos necessari, es posarà a disposició del Departament
d’Inspecció Educativa (DIE) i dels Serveis Jurídics de la Conselleria.
3. Les sortides ocasionals motivades per la convocatòria d’un acte cultural o
d’esplai de rellevància, no seran objecte d’autorització per part del DIE,
sempre que compleixin tots els requisits apuntats.
4. En el cas de les sortides escolars que, per la durada (superior a un dia), o

per l’abast (fora de l’illa), han de ser autoritzades expressament pel
Departament d’Inspecció Educativa (annex 1), s’ha de tenir en compte que:
a) Les sol·licituds s’adreçaran al DIE amb una antelació mínima de 30 dies a
la data de realització. Els directors vetllaran per el compliment d’aquest
termini establert per la sol·licitud i en cap cas es realitzarà sense haver
obtingut autorització escrita
b) Tots els alumnes o les alumnes afectats tenen dret a participar-hi. No
s’autoritzarà cap sortida que impliqui discriminació d’alumnes per raons
econòmiques ni d’altres tipus. S’hauran d’adoptar mesures per tal d’evitar
aquesta discriminació. Per aquest motiu es suggereix programar les
sortides en durada i extensió de tal manera que resultin assequibles per
tothom.
c) Per a alumnes menors d’edat, els pares, les mares o els tutors legals han
d’autoritzar expressament la sortida del seu fill o filla per escrit.
d) La direcció del centre, que pot delegar en el coordinador/la coordinadora
de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars o en el professorat
acompanyant, ha de sol·licitar:
 Als pares, les mares o tutors legals dels alumnes: fotocòpia de la cartilla
de la Seguretat Social o similar, com també dades específiques relatives a
necessitats mèdiques, sempre que no constin a l'expedient de l'alumne.
 Al transportista (autocar): haurà d’acreditar trobar-se en possessió de la
targeta d’ITV en vigor, la fitxa tècnica del vehicle, l’assegurança de
responsabilitat civil i l’autorització legalitzada per l’autoritat competent
per al transport de menors.
 A l’agència de viatges: assegurança d’accidents (cobertura) i de malaltia,
així com també normes pràctiques per resoldre situacions imprevistes
amb els participants.
En el cas que la cobertura de les assegurances esmentades anteriorment
no sigui del tot satisfactòria per als organitzadors, s’ha de contractar una
assegurança complementària amb càrrec al pressupost de la sortida, pels
conceptes no coberts a les pòlisses.
5. L’òrgan competent del centre, segons el que s’hagi establert al reglament
d’organització i funcionament, determinarà, segons el tipus d’activitat i
l’anàlisi de les pràctiques habituals dels centres, el nombre d’acompanyants,
d’acord amb les directrius següents:
a) Els acompanyants han de ser sempre, i com a mínim, dos,
preferentment de distint sexe, un d’ells necessàriament professorat del

centre.
b) La relació mínima d’alumnes/professorat i acompanyants per a les
sortides s’ajustarà a 20/1 per a alumnat d’ESO/Batxiller/Cicles, 10/1
per a l’alumnat d’educació infantil i 15/1 per a l’alumnat d’educació
primària (de 1r a 3r) i 1/20 (4t a 6è de primària).
c) A les sortides de durada superior a un dia, les relacions es poden
ajustar a un nombre menor d’alumnes.
6. Tots l’alumnat ha de rebre una atenció adequada a les seves necessitats; els
centres educatius han de preveure aquestes necessitats i prendre les mesures
pertinents per no discriminar cap alumne.
7. Els centres han d’organitzar i coordinar els serveis complementaris
necessaris per tal de millorar l’atenció a l’alumnat del centre. Entre aquests,
s’han de prioritzar els serveis de menjador o cafeteria, de transport i
d’obertura fora de l’horari lectiu. L’organització i la coordinació d’aquests
serveis ha d’estar regulada en el reglament d’organització i funcionament.
8. Els centres poden utilitzar, per a la recollida de dades de l’alumnat, per a
l’autorització familiar i com a instància per sol·licitar la sortida escolar, els
models que figuren a l’annex1.
9. L’organització de les activitats complementàries o sortides programades ha
de preveure l’atenció dins el seu horari lectiu de l’alumnat que per algun
motiu no hi participi.
10. Tots els acompanyants/monitors han de tenir la certificació negativa de
delictes de naturalesa sexual.

1.8

1.8 Transport escolar, escola matinera i menjador escolar




Instrucció de 2 de maig de 2016 del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa per al funcionament del transport escolar i el
transport escolar adaptat durant el curs 2016-17.
Instruccions del 8 de juny de 2016 del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa per les quals es regula l’obertura d ecentres escolars
als matins en horari no lectiu per al curs escolar 2016-17.
Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació
amb les cafeteries dels IES, el servei escolar de menjador als centres públics
no universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2016-2017.
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Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les cafeteries dels
IES, el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres per al
curs escolar 2016-2017

La resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre de 2003 regula l’organització i el funcionament del servei escolar de
menjador als centres públics no universitaris (BOIB núm. 131, de 18 de setembre de 2003).
D’acord amb aquesta norma, cada any acadèmic la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, abans de l’inici del curs escolar,
mitjançant resolució, ha d’establir les instruccions oportunes i fixar les mesures per a l’organització i funcionament del servei escolar de
menjador als centres d’educació infantil, primària i instituts d’educació secundària i d’altres centres de titularitat pública, en què
s’especifiquin, entre d’altres, els aspectes següents:
1. Calendari del servei escolar de menjador.
2. Orientacions bàsiques per a l’elaboració de menús i desenvolupament d’hàbits saludables.
3. Cost màxim diari del menú al servei de menjador escolar.
4. Personal no docent encarregat de l’atenció a l’alumnat.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/73/952914

5. Gratificacions a la persona encarregada del servei escolar de menjador i al personal docent que participi voluntàriament en l’atenció de
l’alumnat.
6. Gratificacions per al personal docent encarregat de l’atenció de l’alumnat en el servei escolar de menjador i l’escola matinera durant el
curs.
7. Normes sobre contractació amb empreses i convenis amb institucions.
8. Falta d’assistència
9. Publicació.
Així mateix, el cost màxim diari del menú al servei de menjador escolar i el preu dels productes de les cafeteries dels centres educatius s’ha
d’actualitzar tenint en compte l’IPC de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant l’any 2015, que ha estat del 0,3 %.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Calendari del servei escolar de menjador, cafeteria i escola matinera
El servei escolar de menjador, el servei de cafeteria i el servei d’escola matinera a centres educatius públics no universitaris es presta durant
el període d’activitats lectives previst a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’estableix el calendari escolar per als
centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que s’aprova cada any acadèmic.
2. Orientacions bàsiques per a l’elaboració de menús
1. Les empreses o entitats que gestionen els serveis de menjadors escolars dels centres docents públics han de tenir en compte en l’elaboració
dels menús les recomanacions previstes al Document de consens sobre alimentació als centres educatius, aprovat el dia 21 de juliol de 2010
pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Aquest document està disponible a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i
Universitat.
2. La ronda de menús escolars ha d’estar signada, aprovada i avalada per un professional amb formació acreditada en nutrició humana i
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dietètica. Queden exclosos d’aquesta categoria els homeòpates i, en general, totes aquelles disciplines relacionades amb la medicina natural.
3. La ronda de menús escolar ha d’incloure informació de les substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies segons el
Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011 sobre la informació alimentaria facilitada al
consumidor.
4. La ronda de menú ha d’estar a disposició de les famílies amb l’antelació i la forma que aprovi el consell escolar del centre.
5. El menú escolar ha de ser únic per a tots els comensals, excepte en casos excepcionals i justificats apreciats pel centre educatiu. En tot cas,
l’empresa que gestioni el menjador ha d’elaborar un menú especial, del mateix preu que el normal, per als usuaris que hagin de seguir una
dieta especial per causes mèdiques (diabetis, al·lèrgia a diferents aliments, intolerància al gluten, etc.) acreditades mitjançant un certificat
mèdic oficial.
L’empresa que gestioni el menjador queda obligada a atendre les peticions de menús especials que el centre educatiu li demani, sempre que
es posi a disposició de l’empresa la documentació següent:
a. Informe mèdic oficial de l’especialista.
b. Protocol d’actuació en cas d’ingesta per error.
c. Fitxa del comensal, la qual ha de contenir, com a mínim, les següents dades:
Nom i foto de l’alumne o alumna.
Intolerància/al·lèrgies/malalties metabòliques
Observacions
Contacte
Firma d’autorització dels pares o tutors legals
Les empreses també han d’estar en disposició de proveir menús adaptats a comensals que no poden menjar determinats productes per
creences religioses o que necessiten, esporàdicament, una dieta de règim.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/73/952914

Aquests menús especials han de ser tan semblants com sigui possible als de la resta de comensals, tant pel que fa al tipus d’aliment com pel
que fa a la quantitat, amb l’excepció dels ingredients o components nocius per a la salut de l’usuari.
En el cas dels alumnes que siguin usuaris fixos, s’ha de servir aquest menú especial de manera obligatòria. En el cas d’usuaris eventuals,
només és obligatori servir-lo quan se n’informi el centre docent i l’empresa amb una antelació mínima de 48 hores.
6. Les empreses o entitats que gestionen els serveis de cafeteria dels centres docents públics, per fer la selecció dels productes que tenen a la
venda, han de tenir en compte el Document de consens sobre alimentació als centres educatius, aprovat el dia 21 de juliol de 2010 pel Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Aquest document està disponible a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat.
Així hi tot, només es poden vendre aquells productes que formin part del contracte i, també, els que hagin estat aprovats pel consell escolar
del centre.
7. Les empreses o entitats que gestionin el servei de cafeteria han d’informar de forma clara i adequada a la normativa de les substàncies o
productes que causen al·lèrgies o intolerància segons Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre
de 2011 sobre la informació alimentaria facilitada al consumidor.
3. Preus del servei escolar de menjador del curs 2016-2017
1. Abans de l’inici del curs 2016-2017 el consell escolar de cada centre ha de fixar el preu diari del menú del menjador escolar que han
d’abonar els usuaris.
Els centres on s’ha renovat el contracte amb l’empresa que ofereix el servei de menjador han de tenir en compte:
a. El preu del menú del curs anterior, que s’haurà de revisar d’acord amb les següents regles:
Als contractes administratius de menjador formalitzats abans de l’any 2010 el preu del menú s’ha de revisar d’acord amb
l’IPC general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any natural anterior al de l’inici del curs. Per tant, per al
curs 2016-2017 els menús s’han de revisar tenint en compte un increment del 0,3 %.
Als contractes administratius que han iniciat la seva vigència a partir del curs 2010-2011, i fins al 2014-2015, el preu del
menú s’ha de revisar d’acord amb el que estableixin, per a cada cas, les clàusules del contracte i els plecs corresponents.
Als contractes administratius que han iniciat la seva vigència a partir del curs escolar 2015-2016 no es revisaran els preus
d’acord amb l’article 89 de TRLGSP, atesa la redacció donada per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
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l’economia espanyola.
b. Els canvis en el nombre o en l’horari dels monitors encarregats d’atendre l’alumnat que l’empresa ha d’aportar a cada centre. En
aquest supòsit el consell escolar ha de modificar el preu establert d’acord amb la punt a, prèvia valoració per part de la comissió de
menjadors, que ha de tenir en compte, si n’és el cas, l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària durant el procediment de licitació
del contracte.
Al centres en què s’hagi signat un contracte nou s’ha de tenir en compte:
a. El preu diari del menú fixat en el contracte administratiu i en l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària durant el procediment
de licitació del contracte.
b. El preu dels monitors encarregats d’atendre l’alumnat que l’empresa ha d’aportar al centre. S’ha de tenir en compte l’oferta
presentada per l’empresa adjudicatària durant el procediment de licitació del contracte.
2. El preu diari del menú (sense incloure-hi el cost eventual del personal no docent encarregat de l’atenció de l’alumnat) per al curs
2016-2017 no pot ser superior a:
Fins a 25 comensals: 5,33 euros
De 26 a 50 comensals: 4,93 euros
Més de 50 comensals: 4,53 euros
3. El preu del menú pot augmentar un 10 % (IVA inclòs) per als usuaris eventuals. Són eventuals a l’efecte d’aquest apartat els alumnes que
no superin el 70 % dels dies de menjador comptabilitzat per mesos.
4. El preu del menú escolar aprovat d’acord amb els apartats anteriors no es pot incrementar en cap cas ni es pot cobrar cap quota addicional
per finançar altres despeses o activitats lúdiques o professionals del centre educatiu, de l’associació de mares i pares d’alumnes ni de cap altra
entitat.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/73/952914

5. En el cas que hi hagi alumnes amb una manca significativa d’autonomia personal, l’empresa o entitat que gestiona el servei de menjador ha
d’adoptar les mesures aprovades pel consell escolar, sense que aquesta decisió pugui repercutir sobre el preu del menú escolar fixat a
l’adjudicació pública i revisat d’acord amb les regles anteriors.
6. El preu dels productes de les cafeteries dels centres educatius ha de ser el que figuri en el contracte signat, amb les actualitzacions
pertinents. Per als productes que no figurin en el contracte però que estiguin autoritzats pel consell escolar del centre el preu ha de ser el fixat
per l’acord entre el concessionari i el consell escolar.
4. Personal no docent encarregat de l’atenció de l’alumnat
1. Quan no hi hagi professors voluntaris o voluntaris educatius suficients per fer les tasques de cura i atenció de l’alumnat en temps del servei
escolar de menjador, el contractista o entitat col·laboradora està obligat a contractar el personal necessari per dur-les a terme, sempre en el
nombre proposat pel consell escolar i d’acord amb les característiques de l’alumnat. En cap cas aquest nombre pot ser inferior al que s’indica
a l’article 8.3 de la Resolució de 9 de setembre de 2003.
2. L’empresa contractista o entitat col·laboradora ha de lliurar un informe econòmic, dins el termini d’un mes des de la petició del consell
escolar, sobre la incidència en el preu del menú de cada un dels monitors contractats. S’ha d’acompanyar de tota la documentació escaient i,
en qualsevol cas, la sol·licitada pel consell escolar, que avali l’informe emès.
3. El personal no docent que desenvolupi tasques d’atenció de l’alumnat durant l’horari del servei escolar de menjador ha d’acreditar davant
la direcció del centre: tenir formació en higiene alimentària, el títol de coneixements de llengua catalana equivalents al nivell A2 o superior i
el títol de mestre o de monitor (animador de temps lliure o equivalent, o els títols de tècnic superior d’educació infantil, tècnic superior
d’animació sociocultural o tècnic superior d’animació d’activitats fisicoesportives).
4. També es permet la figura del voluntari educatiu, en el marc de la Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears, i de les
Instruccions sobre voluntariat educatiu de 17 de novembre de 2011. L’acreditació d’aquesta figura l’expedeix la Direcció General
d’Innovació i Comunitat Educativa.
5. Les empreses i entitats vinculades al servei de menjador escolar tenen l’obligació d’exigir als seus treballadors que estiguin en contacte
directe amb l’alumnat que aportin el certificat negatiu d’antecedents per delictes sexuals d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció de la infància i adolescència.
A començament de curs les empreses han d’enviar al Servei de Comunitat Educativa una declaració responsable en què consti que tots els

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 73
11 de juny de 2016
Fascicle 90 - Sec. III. - Pàg. 17860

seus treballadors compten amb el certificat esmentat. En el moment en què es produeixi qualsevol variació de les dades, ja sigui per la
incorporació de nou personal o per pèrdua de la condició d’antecedents negatius d’algun d’ells, s’ha de comunicar al servei corresponent.
5. Gratificacions per al personal docent encarregat del servei escolar de menjador durant el curs 2016-2017
1. El personal docent que dugui a terme les funcions d’encarregat del servei escolar de menjador (previstes a l’article 10 i l’annex 4 de la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre de 2003) té dret, com a contraprestació en aquesta activitat, a una gratificació
extraordinària, segons el volum de gestió i nombre de comensals, que s’ha d’abonar en una sola vegada al final de cada curs escolar. Com a
referència, el curs 2016-2017 les quanties d’aquestes gratificacions són:
De 51 a 99 comensals: 8,50 € per dia.
A partir de 100 comensals: 9,56 € per dia.
2. Les tasques d’organització, coordinació i direcció derivades del servei escolar de menjador s’han de considerar incloses en el conjunt
d’obligacions i responsabilitats de l’equip directiu del centre, i no tasques afegides a les ordinàries. Per tant, llevat del cas que es facin
funcions específiques d’atenció als alumnes durant l’horari del servei de menjador, no tenen un incentiu addicional ni específic. El director i
president del consell escolar del centre ha de supervisar i és el responsable del servei.
3. Per a l’abonament d’aquesta gratificació, la direcció del centre educatiu ha d’enviar a la Direcció General d’Innovació i Comunitat
Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat (Servei de Comunitat Educativa) una relació amb les dades identificatives del personal
docent que ha duit a terme tasques d’encarregat del servei escolar de menjador durant el curs 2016-2017. Aquesta relació, que ha d’estar
signada per la direcció del centre, s’ha de trametre abans del 31 d’octubre de 2017.
6. Gratificacions per al personal docent encarregat de l’atenció de l’alumnat en el servei escolar de menjador i l’escola matinera
durant el curs 2016-2017
1. Les tasques d’atenció i cura de l’alumnat durant el servei escolar de menjador, que preveu l’article 8 de la Resolució del conseller
d’Educació i Cultura de 9 de setembre de 2003, les pot dur a terme el professorat del centre, amb caràcter voluntari.
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2. Aquest professorat té dret a una gratificació extraordinària, que s’abonarà per una sola vegada en nòmina al final del curs escolar, segons el
nombre real de dies en què s’hagi col·laborat. Per al curs 2016-2017 la quantia de la gratificació és de 6,73 € per dia.
3. Per a l’abonament d’aquesta gratificació, la direcció del centre educatiu ha d’enviar a la Direcció General d’Innovació i Comunitat
Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat (Serveis de Comunitat Educativa) una relació amb les dades identificatives del personal
docent que ha duit a terme tasques d’encarregat de l’atenció de l’alumnat al servei escolar de menjador durant el curs 2016-2017. Aquesta
relació, que ha d’estar signada per la direcció del centre, s’ha de trametre abans del 31 d’octubre de 2017.
4. La figura de personal docent encarregat de l’atenció de l’alumnat és incompatible amb la figura d’encarregat del servei de menjador
escolar.
5. També ha de percebre la gratificació esmentada el personal docent del centre que s’encarregui, voluntàriament, de l’atenció de l’alumnat
durant el temps dedicat a escola matinera. Aquesta funció és compatible amb la d’encarregat del servei de menjador o d’atenció de l’alumnat.
Per a l’abonament d’aquesta gratificació, la direcció del centre educatiu ha d’enviar a la Direcció General de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats (Serveis Complementaris de l’Ensenyament) una relació amb les dades identificatives del personal docent que ha duit a
terme tasques d’atenció de l’alumnat a l’escola matinera durant el curs 2016-2017. Aquesta relació, que ha d’estar signada per la direcció del
centre, s’ha de trametre abans del 31 d’octubre de 2017.
7. Contractació del servei de menjador escolar per al curs 2016-2017
1. Per cobrir la possible responsabilitat per danys i perjudicis ocasionats, l’empresa o entitat que gestioni el menjador ha de concertar una
assegurança de responsabilitat civil i d’intoxicació alimentària que inclogui riscs assegurats que cobreixi cada lot adjudicat, en relació amb el
centre docent on es presta el servei de menjador escolar:
a. L’activitat d’elaboració i subministrament de menús als menjadors escolars.
b. La guarda i custòdia dels alumnes usuaris del menjador durant el dinar i els esbarjos anterior i posterior a aquest.
c. Els danys corporals i materials soferts pels alumnes o per tercers a conseqüència d’un accident ocorregut duran la prestació de
l’activitat assegurada.
El capital mínim assegurat ha de ser el que s’estableixi a cada contracte. Si no s’especifica, ha de ser de 200.000 euros per cada centre docent.
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La pòlissa ha de mantenir-se en vigor durant tot el termini d’execució del contracte i, per tant, l’empresa ha d’estar al corrent del pagament de
les primes de l’assegurança, cosa de la qual ha d’informar documentalment davant la direcció del centre educatiu o l’òrgan de contractació
quan li ho requereixin.
En cap cas, l’administració pública és responsable de la veracitat, correcció o adaptació de la documentació aportada per l’empresa quan sigui
requerida en el compliment de les obligacions d’aquest apartat.
2. L’empresa o entitat que gestioni el servei de menjador ha de facilitar la inspecció i la vigilància de l’execució del contracte per part de la
direcció dels centres educatius i del Departament d’Inspecció Educativa, amb la finalitat de possibilitar-ne la correcció.
L’empresa o entitat que gestioni el servei de menjador ha de cooperar amb la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social i la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat, o les entitats
que aquestes designin, en la supervisió de l’equilibri dietètic i nutricional dels menús escolars, així com altres aspectes que es considerin
adients com la textura, presentació i qualitat dels productes.
8. Falta d’assistència
En el supòsit de falta d’assistència d’algun comensal, s’ha d’abonar a l’empresa adjudicatària l’import total de la minuta.
Als alumnes habituals que faltin un mínim de tres dies lectius consecutius per causa justificada, se’ls ha de retornar l’import dels dies
posteriors.
En el cas de vagues no imputables a l’empresa que impedeixin el funcionament normal dels centres docents, o si es produeixen fenòmens
atmosfèrics naturals o circumstàncies catastròfiques que impedeixin el desenvolupament ordinari del servei, s’ha d’abonar a l’empresa el cost
corresponent al personal contractat per aquesta durant el període màxim d’una setmana, que es xifra en un 50 % sobre la minuta per la qual
s’hagi contractat el servei.
Si la impossibilitat de prestar el servei és per una causa imputable a l’empresa, no se li ha d’abonar l’import del servei de menjador.
9. Incidències
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1. Els centres educatius han de comunicar les deficiències i queixes relacionades amb el servei de menjador amb la màxima diligència i en un
període no superior a 10 dies mitjançant el model de l’annex 1.
2. Les deficiències comunicades pel centre s’han d’inscriure en un registre d’incidències d’aquest servei.
10. Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el Conseller d’Educació i
Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicar-se, de conformitat amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 26 de maig de 2016
El director general
Jaume Ribas Seguí
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Model de queixa o deficiència del servei del menjador escolar
Amb la finalitat d’esmenar les deficiències en la gestió del menjador escolar del vostre centre, des del Servei de Comunitat Educativa de la
Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, us demanam que empleneu aquest formulari i l’envieu signat i segellat, per correu
electrònic, a l’adreça menjadorsescolars@dgice.caib.es o al fax 971 17 69 58 en un termini no superior a 10 dies des del moment que es
detecti l’acció defectuosa o omissió.
Les vostres queixes s’inscriuran al registre d’incidències, el qual es constitueix com una eina útil per vetllar per al compliment dels
compromisos contractuals.
La direcció del centre educatiu _______________________, una vegada recopilada la informació pertinent dels fets, manifesta que en data
___ d __________ de 20__, s’ha produït la següent incidència durant el període del servei menjador escolar:
Monitors:
( ) El nombre de monitors és inferior al nombre mínim necessari estipulat pel consell escolar del centre. L’empresa n’ha proporcionat ___ en
lloc dels ___ sol·licitats pel consell escolar.
( ) Els monitors d’empresa, durant les hores d’atenció de l’alumnat, fan tasques de neteja o desinfecció.
( ) Els monitors contractats no disposen de la titulació requerida.
( ) Hi ha deficiències en la gestió del menjador per la falta d’experiència dels monitors.
( ) Hi ha una rotació constant de monitors que evita una gestió adequada del servei.
( ) D’altres: ................................................................................................
Servei:
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( ) L’empresa no dur a terme les activitats complementàries indicades al contracte.
( ) L’empresa no aporta cap tipus de material compromès en l’execució del contracte.
( ) L’empresa aporta només part del material compromès en l’execució del contracte.
( ) L’oli d’oliva, quan s’ha de menjar cru, no és el previst segons les clàusules contractuals.
( ) No es duen a terme les xerrades informatives o no s’aporten les orientacions complementàries.
( ) D’altres:..................................................................................................
Menús:
(
) No es correspon el menú amb la ronda de menús oferta. Al menú d’avui s’ha substituït ________________________ per
____________________ sense informar-ne prèviament el centre ni les famílies.
(
) No es correspon el menú amb la ronda de menús oferta. Al menú d’avui s’ha substituït ________________________ per
____________________. Se n’ha informat prèviament el centre i les famílies.
( ) El nombre de menús és insuficient.
( ) La quantia dels àpats és insuficient.
( ) Hi ha una manca de qualitat dels productes agroalimentaris.
( ) Hi ha deficiències en l’olor, el textura o el color dels menús.
( ) Hi ha una mala presentació dels plats.
( ) Centres amb servei dels àpats transportat: els menús s’ha lliurat amb retard. Hora d’arribada: __.__ enlloc de les __.__.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 73
11 de juny de 2016
Fascicle 90 - Sec. III. - Pàg. 17863

( ) Centres amb servei de cuina in situ: els àpats s’han servit fora de l’hora programada. Hora del servei: __.__ enlloc de les __.__.
( ) El menjar s’ha servit fred o a una temperatura inadequada.
( ) S’ha retirat del consum un determinat producte o plat en trobar-se manifestament en males condicions.
( ) D’altres:..................................................................................................
Observacions:

Documentació adjunta:

El director/La directora
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Segell del centre
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1.9 Voluntariat educatiu
 Instruccions del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 16
de maig de 2016 en relació amb el voluntariat educatiu.

1.10

1.10 Tractament de dades, documents i imatges


Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d’avaluació
als centres d’ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d’avaluació als
centres d’ensenyaments no universitaris de les Illes Balears
1. Dades dels alumnes
La recollida de dades personals i el seu tractament estaran subjectes al que s’estableix a
la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica d’Educació, de 3 de maig.
S’ha d’evitar la publicació de dades creuades dels alumnes (llinatges amb DNI o número
d’expedient).
2. Custòdia i destrucció de documentació
2.1 Custòdia de documents i materials d’avaluació
a) Els documents oficials d’avaluació es custodien als centres docents, sota la
responsabilitat dels secretaris, als quals correspon emetre els certificats que se
sol·licitin. Aquests documents s’han de conservar a cadascun dels centres mentre
aquests existeixin, excepte l’historial acadèmic, que s’ha de lliurar a l’alumne.
b) A més a més, el centre ha de conservar tot el material d’avaluació que hagi pogut
contribuir a donar una qualificació (proves escrites, treballs i qualsevol altra
producció dels alumnes). En aquest cas, el responsable de la conservació i
custòdia és la persona que designi el reglament d’organització i funcionament del
centre. Aquest material s’ha de conservar almenys fins a tres mesos després
d’atorgades les qualificacions finals, llevat de si formen part d’una reclamació;
en aquest cas s’han de conservar fins que s’hagi resolt el procés de reclamació.
2.2 Destrucció de documentació i materials d’avaluació
a) La documentació o material que, a més de nom i cognom de la persona
interessada inclogui altres dades personals, s’ha de destruir.
b) La resta de material d’avaluació que s’hagi d’eliminar, es romprà almenys en dues
meitats i es dipositarà als contenidors específics de reciclatge de paper. En cap
cas es farà a les papereres del centre o dels departaments. La direcció del centre
supervisarà que el procés d’omplir, transportar i buidar fora del centre aquests
contenidors es du a terme amb garanties. Els materials no poden quedar a
l’abast de terceres persones a la via pública, en bosses, capses o qualsevol altre
mitjà que no siguin els contenidors de reciclatge de paper tancats que hi ha a
l’exterior dels centres. El procediment de supervisió d’aquest procés es farà
constar al ROF.
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3. Ús d’imatges dels alumnes
Per poder publicar imatges d’alumnes en què aquests es puguin identificar clarament, en
qualsevol mitjà de difusió, s’ha de tenir el consentiment per escrit dels pares, mares o
tutors. S’adjunta un model d’autorització a l’annex d’aquestes instruccions.
4. Lliurament de les dades dels alumnes a les forces i cossos de seguretat
Hi és d’aplicació la Resolució del director general d'Administració i d'Inspecció
Educativa.
5. Informació a les famílies
Pel que fa referència als pares i mares separats o divorciats, s’ha d’atenir a la Resolució
del conseller d’Educació i Cultura de 18 de maig de 2005.
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ANNEX. Autoritzacions
ALUMNE/A:
DADES DEL PARE/TUTOR o ALUMNE (major d’edat)
Nom i llinatges:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
Titular de la pàtria potestat:

 Major d’edat

 Sí

 No

Autoritza les comunicacions des del centre/Conselleria:
 Sí
(*) En cas d’autoritzar les comunicacions, marca a continuació amb una X els mitjans que el centre pot utilitzar
(**) Aquesta selecció no afecta els mitjans que pugui emprar la Conselleria
Correu electrònic
Missatges immediats:
Missatges d’informació general en matèria educativa:
Missatges de faltes d’assistència:
Autoritzacions (marcau amb una X)
Enviar informació de l’alumne/l’alumna:
Sortides escolars:
Autorització ús imatge:
Trasllat al centre de salut:
Administració de medicaments:

 No

Comunicacions

Tel. mòbil

DADES DE LA MARE/ TUTORA O ALUMNA (major d’edat)
Nom i llinatges:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
Titular de la pàtria potestat:

 Major d’edat

 Sí

 No

Autoritza les comunicacions des del centre/Conselleria:
 Sí
(*) En cas d’autoritzar les comunicacions, marca a continuació amb una X els mitjans que el centre pot utilitzar
(**) Aquesta selecció no afecta els mitjans que pugui emprar la Conselleria
Correu electrònic
Missatges immediats:
Missatges d’informació general en matèria educativa:
Missatges de faltes d’assistència:
Autoritzacions (marcau amb una X)
Enviar informació de l’alumne/l’alumna:
Sortides escolars:
Autorització ús imatge:
Trasllat al centre de salut:
Administració de medicaments:

 No

Comunicacions

Lloc i data:
Signatura del pare/tutor o alumne (major d’edat)

Tel. mòbil

Signatura de la mare/tutora alumna (major d’edat)

Política de privadesa: De conformitat amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i l’art. 12 del Reial
Decret 1720/2007, us informa’m que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades per al seu tractament en un arxiu automatitzat
titularitat de la Conselleria d’Educació i Universitat, amb domicili al carrer Alfons el Magnànim, 29, 07004 de Palma. En qualsevol moment podeu
exercir els drets reconeguts en la Llei, en particular els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a aquesta Conselleria, a
l’adreça postal abans indicada o bé per mitjà d’un missatge electrònic enviat a l’adreça de correu electrònic del centre. També ho podeu fer presentant
un escrit a qualsevol dels llocs que preveu l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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1.11 Ús de les instal·lacions dels centres educatius
 Instruccions sobre l’ús de les instal·lacions als Centres Públics

1.11

Instruccions sobre l’ús de les instal·lacions
Centres Públics

a) Aspectes generals
L'ús de les instal·lacions del centre ha d’estar sempre subordinat al
desenvolupament normal de l’activitat docent i de les activitats previstes a la
programació general anual del centre (PGA).
Les dependències destinades a les tasques de gestió administrativa i
pedagògica no poden ser utilitzades per persones alienes al centre si no és amb
l’autorització corresponent.
La Conselleria d’Educació i Universitat pot disposar, per si mateixa o en
col·laboració amb altres entitats, la utilització dels centres, a excepció que ja hi
hagi prevista una activitat a la PGA. D’acord amb les disposicions vigents, les
prioritats en l’ús de les instal·lacions per a les activitats educatives, culturals,
esportives o de caràcter social són:
1) Les activitats incloses a la PGA .
2) Les activitats disposades per la Conselleria d’Educació i Universitat, per
si mateixa o en col·laboració amb altres entitats.
3) Les activitats organitzades per l’ajuntament.
4) Les activitats organitzades per entitats que integren la comunitat
educativa(associacions de pares i mares, associacions d’alumnes, etc.)
5) Les activitats organitzades per altres entitats, dirigides a infants o a
joves, que suposin l’ampliació de l’oferta educativa.
6) Les activitats no incloses a l’apartat anterior organitzades per altres
entitats.
b) Autoritzacions
La direcció del centre ha d’autoritzar les activitats organitzades per les
organitzacions que integren la comunitat educativa.
Pel que fa a les activitats organitzades per entitats, persones físiques o
jurídiques, o organismes legalment constituïts:

 En el cas dels EI, CP i CEIP, l’ajuntament corresponent és qui les autoritza.
Totes aquestes activitats i les organitzades per l’ajuntament mateix s’han
d’informar per escrit al director del centre amb l’antelació suficient perquè
en coordini l’ús. Si el desenvolupament d’aquestes activitats suposa
interferències amb les activitats escolars o amb el funcionament del centre,
la direcció ho ha de comunicar a la Direcció General de Planificació,
Ordenació i Centres, que ha de resoldre i notificar-ho al centre, a
l’ajuntament, o a l’entitat responsable.
 En el cas dels IES, és el director del centre qui les autoritza.
En cas de sol·licitud d’utilització per part d’un altre centre docent,
l’autorització correspon a la direcció del centre. En el cas dels EI, CP o CEIP
s’ha d’informar per escrit a l’ajuntament de l’autorització concedida.
L’ús dels centres docents públics per dur a terme d’actes electorals s’ha de
subjectar a la normativa específica.
L’ús de les instal·lacions dels centres educatius per a activitats no educatives o
activitats que no estiguin incloses dins la PGA requerirà l’informe previ positiu
del Consell Escolar del centre.
c) Responsabilitat dels usuaris
És responsabilitat dels usuaris:
1. Assegurar el desenvolupament normal de les activitats proposades i adoptar
les mesures pertinents en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels
locals i les instal·lacions perquè quedin en perfecte estat per a l’ús de les
activitats escolars ordinàries.
2. Fer-se càrrec de les despeses derivades directament o indirectament de la
realització de les activitats, ja sigui per la utilització dels espais, pel possible
deteriorament de les instal·lacions, per la pèrdua o trencament de material, o
per qualsevol altre motiu.
3. La responsabilitat civil derivada de l’ús de les instal·lacions, si s’escau, en el
període d’utilització.
d) Compensació de les despeses generades
La utilització dels espais escolars per a les activitats incloses en els apartats 1,
2, 3 i 4 de l’apartat a) Aspectes generals, és gratuïta, sense perjudici del que
disposa el punt 2 de l’apartat c) Responsabilitat dels usuaris.

La cessió de la utilització dels centres s’ha de realitzar sense afany de lucre.
Els ajuntaments, en els cas dels EI, CP i CEIP i la direcció del centre en el cas
dels IES poden fixar i fer públics els mòduls dels preus d’utilització de les
instal·lacions dels centres en funció del cost, i establir-ne el sistema de
percepció. Els recursos que es generin per aquest concepte es destinaran,
necessàriament, al funcionament i manteniment del centre.

La normativa bàsica on es regula l’ús de les instal·lacions dels centres
educatius és:
Article 4 del 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 núm. 120, de 5 d’octubre de 2002)
Article 4 del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels instituts d’educació secundària
(BOIB núm. 120, de 5 d’octubre de 2002)
Disposició addicional 15. Municipis, corporacions o entitats locals de la
LOE (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006)
Decret 187/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions
d'alumnes, i les federacions i les confederacions d'associacions d'alumnes
BOIB núm. 169 de 2003
Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions de
pares i mares d'alumnes i les federacions i confederacions d'aquestes BOIB
núm. 169 de 2003
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Instruccions sobre projectes institucionals i autonomia pedagògica dels centres
d’educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears
CENTRES PÚBLICS
1. Projecte educatiu de centre (PEC)
El contingut del PEC s’ha d’adequar al que es determina en l’article 59 del Decret
119/2002, de 27 de setembre (ROC d’infantil i primària) i a l’article 68 del Decret
120/2002, de 27 de setembre (ROC de secundària).
El PEC i el projecte de direcció que el desplega s’han d’exposar públicament a la pàgina
web del centre.
2. Programació general anual i memòria de final de curs
2.1 Programació general anual (PGA)
El director del centre establirà el calendari d’actuacions per elaborar la PGA. El
termini per aprovar-la és fins al 21 d’octubre de 2016. Posteriorment s’ha de
trametre al Departament d’Inspecció Educativa (DIE) a l’adreça:
die@dgadmedu.caib.es.
El contingut de la PGA s’adequarà a l’establert a l’article 65 del ROC d’infantil i
primària i a l’article 75 del ROC de secundària.
Els centres que participen des de fa dos o més cursos acadèmics complets al
Programa de Gestió de Qualitat i Millora Contínua, han d’especificar en el punt
Actuacions per al curs 2016-17 de la PGA els objectius específics i els indicadors que
el centre hagi temporalitzat per al nou curs. Pel que fa al Pla per a l’avaluació,
seguiment i valoració dels resultats acadèmics, hi apareixerà el que els centres tinguin
establert com a eines de control al seu sistema de gestió de qualitat com puguin
ésser: quadre general d’indicadors, plans de control, quadre de comandament
integral, conformitat de cursos, etc.
2.2 Memòria de final de curs
En finalitzar el curs, el consell escolar i l’equip directiu revisaran i avaluaran els
objectius establerts a la PGA, d’acord amb els indicadors definits en el projecte de
direcció, i faran les propostes de millora per al curs següent. Aquesta memòria es
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trametrà al DIE, fins al 14 de juliol de 2017, a l’adreça: die@dgadmedu.caib.es.
En aquest document, en un apartat específic, s’hi ha d’adjuntar l’avaluació de les
actuacions previstes al pla de convivència, d’acord amb l’article 27.6 del Decret
121/2010, de 10 de desembre. L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar
facilitarà al llarg del curs un model telemàtic per elaborar l’avaluació.
Els centres que participen al projecte d’implementació de sistemes de gestió de
qualitat poden utilitzar, com a memòria de final de curs, el document de Revisió del
Sistema, mentre inclogui tots els apartats que s’especifiquen a l’índex de la memòria
de final de curs.
3 Òrgans de govern i de coordinació docent
El ROC d’infantil i primària i el ROC de secundària, al Títol II, Capítol I, determinen els
òrgans de govern del centres.
3.1 Òrgans col·legiats de govern
Les funcions i competències dels òrgans col·legiats de govern dels centres són les
atribuïdes al Títol II, Capítol II del ROC d’infantil i primària i el ROC de secundària,
llevat d’aquelles que s’oposin a les establertes als articles 126 al 130 de la LOE.
3.2 Òrgans de govern unipersonals: l’equip directiu
Les funcions i competències dels diferents membres de l’equip directiu són les
atribuïdes al Títol II, Capítol III del ROC d’infantil i primària i el ROC de secundària,
llevat d’aquelles que s’oposin a les establertes als articles 132 al 136 de la LOE.
La composició i nombre de membres d’un equip directiu es determina a la Resolució
del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010.
3.3 Òrgans de coordinació docent
El ROC d’infantil i primària i el ROC de secundària, al Títol III, Capítol I, determinen
els òrgans de coordinació docent dels centres.
D’acord amb el capítol II del Decret 121/2010, de 10 de desembre, a cada centre
docent s’ha de constituir una comissió de convivència.
Les funcions i característiques dels òrgans de coordinació docent estan establertes al
Títol III del ROC d’infantil i primària i el ROC de secundària.
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El reglament d’organització i funcionament (ROF) de cada institut d’educació
secundària pot preveure la creació de subdepartaments en el si dels departaments.
Les funcions dels responsables dels subdepartaments han d’estar definides en el
ROF.
3.4 Altres coordinacions
Coordinador TIC: Els centres educatius públics han de tenir aquest coordinador.
Les seves tasques es desenvolupen d’acord amb el document Funcions del
coordinador de les tecnologies de la informació.
Coordinador de pràctiques formatives en centres de treball: Els centres educatius que
imparteixen formació professional i tenen més de tres famílies professionals han de
tenir aquest coordinador, d’acord amb l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de
15 de juny de 2010. Aquells centres amb dues o tres famílies professionals poden
disposar d’un coordinador de pràctiques formatives només en els casos que el
nombre total de cicles sigui considerable i la complexitat organitzativa ho faci
necessari.
Coordinador de prevenció de riscs laborals: En els centres educatius públics amb més de
vuitanta treballadors es crearà la figura del coordinador de prevenció d’acord amb
l’article 12 de l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears, de 17 de maig de
2002.
Els centres poden establir altres coordinacions referides a programes establerts per
la Conselleria d’Educació i Universitat o per les pròpies necessitats del centre. Quan
les funcions dels coordinadors no estiguin definides als programes establerts,
aquestes s’han de definir al ROF de cada centre.

CENTRES CONCERTATS
Els projectes institucionals (projecte educatiu, projecte lingüístic, pla d’atenció a la
diversitat, pla d’acció tutorial, pla de convivència, reglament d’organització i
funcionament, programacions didàctiques, i programació general anual) s’elaboraran,
s’aprovaran i s’executaran atenent a l’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió
dels centres, en el marc que estableix el Títol V, capítol II de la LOE.
El ROF és el document en el qual es concreten les normes d’organització i funcionament,
participació i convivència d’acord amb el Decret 121/2010, de 10 desembre.
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1. Programació general anual i memòria de final de curs
Un cop aprovada, la PGA s’ha de trametre al Departament d’Inspecció Educativa (DIE)
a l’adreça: die@dgadmedu.caib.es abans del 21 d’octubre de 2016.
L’índex orientatiu de la PGA es pot trobar a l’annex 1 d’aquestes instruccions.
2. Memòria de final de curs
En finalitzar el curs, el consell escolar i l’equip directiu revisaran i avaluaran els objectius
establerts a la PGA i faran les propostes de millora per al curs següent. Aquesta memòria
es trametrà al DIE, a l’adreça: die@dgadmedu.caib.es fins al 14 de juliol de 2017.
En aquest document, en un apartat específic, s’hi ha d’adjuntar l’avaluació de les
actuacions previstes al pla de convivència, d’acord amb l’article 27.6 del Decret
121/2010, de 10 de desembre. L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar facilitarà al
llarg del curs un model telemàtic per elaborar l’avaluació.
A l’annex 2 es pot trobar un índex orientatiu de la memòria de final de curs.
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ANNEX 1 Índex orientatiu de la programació general anual per als centres concertats
1. Diagnòstic inicial.
a. Modificacions en el context del centre.
b. Principals conclusions globals extretes de la memòria curs anterior.
2. Objectius específics per al curs
3. Actuacions per al curs 2016/17
a. Àmbits d’intervenció.
b. Objectius mesurables i indicadors que en permetin mesurar l’assoliment.
Freqüència de mesura.
c. Seqüència d’accions o actuacions a dur a terme per aconseguir els objectius i la
temporalització o termini d’execució.
d. Recursos.
e. Responsables de les accions.
4. Organització general del centre
a. Calendari i horari general del centre.
b. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre (alumnes i professors).
c. Calendari de reunions i avaluacions.
d. Mesures per l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos.
5. Desenvolupament dels projectes institucionals i dels plans del centre
a. Pla d’acció tutorial.
b. Pla d’atenció a la diversitat.
c. Pla de convivència.
d. Pla de formació del professorat.
e. Projecte educatiu.
f. Projecte lingüístic.
g. Reglament d’organització i funcionament del centre.
6. Pla per a l’avaluació, el seguiment i la valoració dels resultats acadèmics
7. Annexos que s’hi han d’adjuntar
Annex 1 Programacions didàctiques, programacions d’aula i adaptacions curriculars.
Pla d’actuació de l’equip de suport.
Annex 2 Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars.
Annex 3 Documentació administrativa:
a. Full d’admissió i matrícula amb totes les dades actualitzades generat pel
Gestib.
b. Estat de les instal·lacions i els equipaments.
Annex 4 Acta del consell escolar en què consti l’aprovació de la PGA.
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ANNEX 2
Índex orientatiu de la memòria de final de curs per als centres concertats
1. Valoració i anàlisi de l’evolució del rendiment acadèmic dels alumnes durant el curs
a. Resultats acadèmics.
b. Mesures adoptades durant el curs.
c. Mesures proposades per al curs següent.
2. Valoració i anàlisi de les actuacions del curs 2016/17
a. Grau d’assoliment dels objectius específics del centre.
b. Indicadors, recursos utilitzats, temporalització o termini d’execució, etc.
c. Seguiment de les accions o actuacions realitzades durant el curs.
3. Organització general del curs
a. Valoració i anàlisi de l’horari i criteris pedagògics utilitzats per a la seva elaboració.
b. Valoració i anàlisi de la utilització dels recursos i les instal·lacions.
4. Avaluació del desenvolupament de cada un dels projectes institucionals i dels plans del
centre
a. Pla d’acció tutorial.
b. Pla d’atenció a la diversitat.
c. Pla de convivència.
d. Pla de formació del professorat.
e. Projecte educatiu.
f. Projecte lingüístic.
g. Reglament d’organització i funcionament del centre.
5. Avaluació de:
a. Projectes d’innovació, si escau.
b. Pla d’actuacions de l’equip de suport.
c. Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars.
6. Participació i aportacions de la comunitat educativa (professors, alumnes, personal no
docent, pares i mares, etc.)
7. Recursos humans i materials
Annex 1. Acta del consell escolar en què consti l’aprovació de la memòria.
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

3.1 Equips de suport i serveis d’orientació educativa






Llistat de la documentació que es pot trobar a la web del Servei d’Atenció a
la diversitat sobre les diverses instruccions que en depenen.
Títol III, Capítol IV del 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.
Articles 38 i 39 del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula
l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no
universitaris sostinguts amb fons públics .
Annex 1 apartat 2, nivell 5 de la Resolució del director general de Treball
mitjançant la qual es disposa el registre i la publicació oficial de l’Acord de
la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del personal laboral de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, relatiu a les funcions de les
categories professionals. Resolució del director general de Treball.

3.1

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 PRIMÀRIA1
(BOIB núm. 120, de 5 d’octubre de 2002)

CAPÍTOL IV
EQUIP DE SUPORT

Article 46. Composició i funcions
1. Formaran part de l’equip de suport el responsable de l’orientació educativa i
psicopedagògica del centre, els professors, tècnics i auxiliars de suport a l’alumnat amb
necessitats educatives especials, i tot el professorat que dediqui una part important del
temps lectiu a tasques de suport.
2. El cap d’estudis participarà en les reunions de l’equip de suport per tal d’assumir-ne les
funcions de coordinació amb l’equip directiu.
3. Funcions dels membres de l’equip de suport:
1. En relació al professorat:
a) Col·laborar en la planificació, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptació
curricular individual de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
b) Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques.
c) Orientar i facilitar la recerca i/o l’elaboració de materials curriculars adients per
atendre la diversitat.
d) Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies.
e) Col·laborar en la detecció i l’anàlisi i de les necessitats educatives de l’alumnat.
f) Participar en l’avaluació i la promoció de l’alumnat amb necessitats educatives
especials.
2n En relació a l’alumnat.
Dins el marc de l’adaptació curricular individual, l’equip de suport intervendrà amb
l’alumnat amb necessitats educatives especials tenint present que el treball amb aquests
alumnes es desenvoluparà majoritàriament dins l’aula ordinària, de forma coordinada
amb el professorat. Sols en aquells casos en què s’hagi justificat a l’adaptació curricular,
es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en períodes determinats de
la jornada.
3r En relació al centre:
a) Elaborar un pla anual amb la proposta d’actuacions.
b) Coordinar-se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca
desenvolupada per l’equip de suport, com també coordinar-hi les actuacions del
professorat que treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials.
c) Orientar en relació a les pautes d’actuació família–centre.
d) Participar amb l’equip de cicle en l’organització i el desenvolupament d’activitats que
facilitin l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de l’alumnat.
e) Coordinar la intervenció dels serveis externs en el centres educatius.
Article 47. Designació del coordinador de l’equip de suport

1. L’equip de suport actuarà sota la direcció d’un coordinador, nomenat pel director del
centre per un període de dos cursos acadèmics, a proposta del cap d’estudis.
2. El coordinador de l’equip haurà de ser un professor que desenvolupi tasques de
suport.
3. El coordinador de l’equip de suport cessarà en les seves funcions a l’acabament del seu
mandat, o en cas de cessament decidit pel director a proposta motivada de l’equip, amb
audiència de l’interessat.
Article 48. Funcions del coordinador de l’equip de suport
El coordinador de l’equip de suport assumirà les funcions següents:
a) Participar, com a responsable de l’equip, en l’elaboració i l’actualització del projecte
curricular d’etapa, i en la formulació de propostes a l’equip directiu i al claustre per a
l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
b) Dirigir i coordinar les tasques que efectuï l’equip de suport per confeccionar les
propostes que, elevades a la comissió de coordinació pedagògica, tenguin com a finalitat
l’elaboració o l’actualització per part d’aquesta del projecte curricular.
c) Convocar i presidir les reunions de l’equip de suport.
d) Responsabilitzar-se que s’estengui acta de les reunions i que s’elabori la memòria de
final de curs.
e) Aquelles altres funcions que li encomani el cap d’estudis en l’àmbit de la seva
competència, especialment les relatives a suport i reforç educatiu.

DECRET 39/2011, DE 29 D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULA
L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA ALS
CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS SOSTINGUTS AMB
FONS PÚBLICS1
(BOIB núm. 67, de 5 de maig de 2011;
correcció d’errades BOIB núm. 78, de 28 de maig de 2011)

CAPÍTOL IX
ORIENTACIÓ EDUCATIVA SERVEIS D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Article 38. Serveis d’orientació educativa
1. S’entén per serveis d’orientació educativa els professionals que actualment exerceixen
aquesta tasca a centres on s’imparteixen qualssevol de les etapes educatives o dins el
Programa d’Intervenció Pedagògica i d’Orientació Educativa, així com els equips
d’atenció primerenca, els equips d’orientació educativa i psicopedagògica i altres serveis
educatius que es puguin crear amb aquestes funcions.
2. La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat ha d’establir els serveis
d’orientació educativa com a suport als professors per millorar els processos
d’ensenyament i aprenentatge, i per eliminar les barreres a l’aprenentatge i a la
participació. La feina dels serveis d’orientació s’ha d’adreçar tant als òrgans de govern
com als òrgans de coordinació docent, mestres i professors, i alumnes i famílies.
3. La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat ha de regular l’estructura,
l’organització i el funcionament dels serveis d’orientació educativa, d’acord amb els
principis bàsics de l’article 36.
4. Els serveis d’orientació educativa depenen, tant en els aspectes administratius com en
els tècnics, de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat. Aquests serveis
han de desenvolupar la seva tasca als ensenyaments d’educació infantil, d’educació
primària, d’educació secundària, de règim especial i de persones adultes, d’acord amb els
objectius generals de l’etapa o de l’ensenyament reglat en què actuïn i, si és el cas, de les
competències bàsiques.
5. La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat ha d’establir les
instruccions de funcionament dels serveis d’orientació educativa, així com els
procediments de coordinació entre els diferents professionals i la temàtica prioritària a
tractar, a fi de mantenir una línia d’orientació comuna i de potenciar el treball en equip.
6. La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat ha d’organitzar els serveis
d’orientació educativa en sectors d’intervenció i, si cal, en zones dins cada sector.
7. Els serveis d’orientació educativa s’han de constituir i perfilar d’acord amb les
característiques de cada centre. A l’educació infantil i a l’educació primària s’han
d’organitzar com a equips d’orientació educativa (EOE). A la resta d’ensenyaments, els
professionals de l’orientació educativa s’han d’organitzar com a departament
d’orientació.
8. Els serveis d’orientació educativa han d’estar constituïts per professors del cos
d’ensenyament secundari de l’especialitat d’orientació educativa. També han
d’incorporar altres professionals que desenvolupin tasques d’atenció a la diversitat
específiques i complementàries als centres o en el sector.
9. Específicament, els equips d’orientació educativa han d’estar constituïts, com a mínim,
per professors de l’especialitat d’orientació educativa i professors tècnics de serveis a la

comunitat amb el perfil adequat per desenvolupar les funcions de treball social. Els
professionals destinats a centres d’educació infantil i primària depenen
administrativament del centre i, tècnicament, de l’equip d’orientació educativa del sector
al qual pertanyen.
10. La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat ha de possibilitar, dins
cada sector, el treball en equip dels orientadors dels departaments d’orientació
corresponents als instituts de secundària, amb la finalitat de millorar el desenvolupament
de les seves tasques professionals.
11. La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat ha de possibilitar, dins els
serveis d’orientació educativa, l’especialització en la identificació de determinades
necessitats específiques de suport educatiu i en l’assessorament sobre la resposta
educativa més adequada. Quan sigui necessari, ha de requerir la
col·laboració i la coordinació d’altres administracions per constituir equips
interdisciplinaris.
12. La Conselleria d’Educació i Cultura, juntament amb les administracions amb
competències sanitàries, socials i altres que puguin ser necessàries, poden crear serveis
d’atenció integral per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que
necessitin la intervenció especialitzada de professionals, tant docents com no docents.
Aquests serveis han d’intervenir en el context escolar ordinari i han d’establir la
coordinació necessària amb el centre educatiu on està matriculat l’alumne.
13. Aquests serveis d’atenció integral s’entenen com una mesura de suport específica i
molt especialitzada, que inclou tot l’entorn de l’alumne. Han d’estar formats per equips
interdisciplinaris i tenen la funció d’assessorar i intervenir amb relació a l’alumne, els
professors i les famílies, a fi d’establir la pauta per millorar l’atenció en tots els aspectes.
Article 39. Funcions dels serveis d’orientació educativa Són funcions dels serveis
d’orientació educativa:
1. Assessorar i col·laborar en l’organització i el funcionament dels centres per formular i
posar en pràctica una resposta educativa ajustada a la diversitat, a fi d’avançar cap a una
atenció educativa de més qualitat.
2. Col·laborar en els processos d’elaboració, desenvolupament, avaluació i revisió del
projecte educatiu.
3. Assessorar els equips directius en les tasques i decisions relatives a l’organització i el
funcionament del centre pel que fa a l’atenció a la diversitat.
4. Orientar a l’hora d’establir mesures d’atenció a la diversitat, de promoure pràctiques
d’educació inclusiva i de millorar la convivència, la innovació educativa, l’acció tutorial i
l’orientació acadèmica i professional.
5. Participar en el seguiment de l’evolució dels alumnes i en l’actualització de la
informació, que s’ha de dur a terme com a mínim al final de cada cicle.
6. Proporcionar, als centres, als mestres i als professors, indicadors i programes per
prevenir i detectar dificultats i problemes de desenvolupament personal, social i
d’aprenentatge, com també les necessitats específiques de suport educatiu.
7. Col·laborar amb el centre per oferir als alumnes l’orientació acadèmica i professional
necessària, posant esment especial en la informació sobre itineraris formatius, l’accés a
les diferents opcions i la consecució de l’acreditació oficial de la qualificació professional.
8. Coordinar i participar en el procés d’avaluació psicopedagògica dels alumnes per
identificar necessitats específiques de suport educatiu.
9. Elaborar l’informe psicopedagògic i, si escau, el dictamen d’escolarització segons
estableix l’article 20 d’aquest Decret. També ha d’elaborar els informes individuals que

impliquin dificultat especial i procurar sempre que no es produeixin retards excessius
respecte de l’inici del procés d’avaluació.
10. Elaborar, adaptar i afavorir l’intercanvi de materials i instruments que siguin d’utilitat
a la comunitat educativa per a l’atenció a la diversitat dels alumnes i per a l’acció tutorial.
11. Assessorar i col·laborar en la coordinació entre el centre educatiu i la família en
l’educació dels infants i els joves.
12. Coordinar-se entre si, promoure la coordinació entre els centres per analitzar els
problemes comuns i dissenyar plans d’actuació, així com facilitar el traspàs dels alumnes
entre etapes, especialment en els canvis de centre.
13. Conèixer i actualitzar la informació sobre els recursos del sector relacionats amb la
tasca d’orientació educativa.
14. Col·laborar i coordinar-se amb serveis, entitats i institucions de caire educatiu, social
i sanitari, tant de l’àmbit local, comarcal i illenc, com de l’autonòmic, que estiguin
implicats en l’atenció i l’educació dels menors.
15. Col·laborar en la coordinació entre centres d’educació infantil i d’educació primària,
d’una banda, i de centres d’educació primària i d’educació secundària, de l’altra.
16. Coordinar-se i col·laborar amb els centres de professors (CEP) i altres institucions per
a l’assessorament i/o la realització d’activitats formatives adreçades als professors i a les
famílies dels alumnes.
17. Els serveis d’orientació educativa han de desenvolupar les seves funcions amb la
màxima presència, implicació i integració als centres educatius, però mantenint el grau
d’independència necessària per dur a terme les seves tasques.
18. Els professionals dels serveis d’orientació han de treballar conjuntament com a
integrants de l’equip de sector, a fi d’afavorir l’optimització dels recursos humans i
materials, així com l’aprofitament de les accions formatives. A més, han de treballar en
xarxa amb les diferents entitats i institucions que incideixen en els alumnes des de
diferents àmbits.
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les eines ofimàtiques, a les ordres d’una persona superior de qui reben instruccions, realitzen activitats administratives de nivell mitjà, organitzen i realitzen
amb responsabilitat treballs de tràmit i d’execució de tasques administratives.
Delineant:
Són els treballadors o treballadores que, en possessió del títol del corresponent cicle formatiu de grau superior o equivalent, o de la formació laboral
equivalent, duen a terme les tasques pròpies de la seva titulació específica, intervenen en el desenvolupament gràfic de tota classe de projectes i de treballs tècnics, i n’efectuen el seguiment.
Monitor/a de vela:
Són els treballadors o treballadores que, en possessió del títol de batxiller,
del títol de cicle formatiu de grau superior o equivalent, més el títol de monitor/a de vela, executen tasques encaminades a possibilitar l’aprenentatge i el
perfeccionament de les activitats i de les ensenyances impartides en el centre,
vigilen l’aplicació i el control de les mesures de seguretat, així com de les tasques de manteniment i de reparació de les embarcacions d’ensenyament de l’escola.
Els correspon, d’acord amb el programa docent i d’activitats, impartir els
coneixements teòrics i pràctics al grup o a l’equip a càrrec seu, avaluar i informar dels resultats individuals i col·lectius, tenir cura de l’equip i del material que
se’ls assigni, elaborar i preparar material didàctic i col·laborar en esdeveniments
de tipus esportiu.
Oficial/a de composició:
Són els treballadors o treballadores que, en possessió del títol de batxiller,
del títol de cicle formatiu de grau superior o equivalent, o de la formació laboral equivalent, desenvolupen, amb alt grau de perfecció i d’iniciativa, la composició i la correcció de tot tipus de texts; la correcció de galerades; la comprovació i la compaginació de tot tipus de treballs preparats per imprimir; el muntatge, l’ajust i la compaginació, tant en paper com en pel·lícula; la reproducció
d’originals, l’estampació en màquina rotativa o plana i d’altres tasques pròpies
de la professió que li siguin encomanades pel seu personal superior.
Així mateix, també han de conèixer els materials, els elements i aparells i
la maquinària relacionats amb el seu treball concret; i han de conèixer i manejar instruments ofimàtics de tractament de texts, de bases de dades, etc.
Oficial/a de seguretat:
Són els treballadors o treballadores que, en possessió del títol de batxiller,
del títol de cicle formatiu de grau superior o equivalent, o de la formació laboral equivalent i, amb coneixements teoricopràctics i de legislació precisos i dots
de comandament, s’encarreguen de la coordinació i del control del personal
vigilant de seguretat que està a càrrec seu. Han d’estar capacitats o capacitades
per dissenyar i posar en pràctica els sistemes de seguretat dels espais tancats o
oberts, dels locals, dels punts fixos, de les instal·lacions, de les zones o de les
finques que se’ls assenyali. Poden assumir, igualment, les funcions pròpies del
personal vigilant de seguretat.
Patró/ona d’embarcacions:
Són els treballadors o treballadores que, en possessió del títol de batxiller,
del títol de cicle formatiu de grau superior o equivalent, o de la formació laboral equivalent, planifiquen I’administració del vaixell i del transport per mar, a
més de planificar i supervisar les operacions d’estabilitat, d’assentament, de
maniobra, de derrota i de govern del vaixell en totes les condicions i circumstàncies.
A bord, verifiquen el compliment de les normes en matèria de seguretat i
de supervivència i, en cas de malaltia o accident, organitzen i apliquen mesures
d’atenció sanitària urgent.
També han de tenir cura del manteniment del vaixell a càrrec seu.
En el cas de prestar serveis en vivers naturals, a més a més, planifiquen i
executen les maniobres de pesca amb qualsevol aparell o art, i en realitzen l’armat i la reparació, avaluen els rendiments pesquers dels caladors i defineixen les
característiques més idònies de les arts o dels aparells que s’han d’emprar.
Tècnic/a especialista:
Són els treballadors o treballadores que, en possessió del títol de batxiller,
del títol del corresponent cicle formatiu de grau superior o equivalent, o de la
formació laboral equivalent, fan les funcions d’una àrea d’activitat determinada
i específica per a la qual es requereix un grau d’especialització tècnica suficient.
Desenvolupen la feina amb alt grau de responsabilitat, d’iniciativa i d’autonomia, i poden coordinar altre personal i altres equips de treball.
Aquesta categoria pot tenir especialitats en funció de les tasques específiques corresponents a alguna de les activitats o a oficis que es duen a terme.
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Tècnic/a especialista, especialitat manteniment: Li correspon dur a terme
les tasques relatives a conservació, manteniment i reparació d’edificis i de
dependències, així com dels seus equips i de les instal·lacions; dirigeix i coordina el personal subordinat que té a càrrec seu i li encomana les tasques pròpies
de l’ofici.
Zelador/a Segona:
Són els treballadors o treballadores que, en possessió del títol de batxiller,
del títol del corresponent cicle formatiu de grau superior o del títol equivalent,
o de la formació laboral equivalent, s’encarreguen de la vigilància i de la custòdia de la flora i de la fauna en terrenys cinegètics en règim especial, en espais
naturals i en aigües continentals, i sota la direcció tècnica corresponent desenvolupen les activitats pròpies del pla de gestió establert.
Majordom/Governanta:
Són els treballadors o treballadores que, en possessió del títol de batxiller,
del títol del corresponent cicle formatiu de grau superior o del títol equivalent,
responen de l’organització, de la direcció, de la inspecció i de la coordinació del
treball del personal de serveis en els centres i dependències que, per les seves
característiques i volum de treball, així s’estableixi.
Distribueixen, organitzen i coordinen tot el personal adscrit en l’àmbit de
la seva competència i supervisen les tasques i els torns de les persones assignades, així com del compliment de les normes sobre higiene i uniformitat d’aquestes.
Vigilen i conserven el mobiliari, la llenceria, així com el bon ús i l’economia dels materials, dels utensilis i de la maquinària a càrrec seu, i procedeixen al seu recompte i inventari.
Reben les mercaderies, en comproven les peticions realitzades i en
recompten les existències dels diferents magatzems a càrrec seu.
Supervisen el bon funcionament dels serveis de neteja i, en absència de
personal administratiu, per causes excepcionals i puntuals, poden desenvolupar
tasques administratives i burocràtiques del centre o de la dependència.
Nivell 5
Auxiliar Tècnic/a Educatiu/iva:
Són els treballadors o treballadores que, en possessió del títol de Graduat
en Educació Secundària, del títol de cicle formatiu de grau mitjà o del títol equivalent, o de la formació laboral equivalent, donen suport i col·laboren en l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE).
En relació amb l’alumnat de NEE, presten assistència i formació en les
activitats de la vida diària que no pugui fer per ell mateix (higiene personal, vestir-se, menjar, desplaçar-se i d’altres necessitats assistencials); col·laboren en
l’atenció i cura de l’alumnat dins l’aula, en els canvis d’aules o serveis d’aquest
alumnat i en la vigilància en els esbarjos i sortides, sempre sota la responsabilitat del personal docent. Així mateix, i sempre en absència d’alumnat amb NEE,
desenvolupen la tasca amb la resta de l’alumnat.
En relació amb el personal docent, faciliten informació rellevant al tutor
o a la tutora relacionada amb els aspectes que treballen, col·laboren amb el tutor
o tutora en la relació amb les famílies i participen en el desenvolupament de l’adaptació curricular individualitzada.
En relació amb el centre educatiu, participen en l’elaboració del pla d’actuació anual de l’equip de suport i mantenen una coordinació estable amb aquest
equip i amb el personal docent implicat en cada cas.
Contramestre/a Naval:
Són els treballadors o treballadores que, en possessió del títol de Graduat
en Educació Secundària, del títol del corresponent cicle formatiu de grau mitjà
o del títol equivalent, o de la formació laboral equivalent, amb coneixements de
nàutica i de mecànica d’embarcacions, controlen i executen les maniobres de
coberta, d’estiba i de desestiba, d’atracament en port, etc. i exerceixen funcions
de comandament i de control sobre el personal mariner.
Han de ser responsables de les operacions d’hissada, de suspensió, de
varada, de calçat, així com del remolc en aigües de l’interior de la zona portuària de les embarcacions; també del manteniment de la maquinària, del travelift,
de la grua, etc.; de les propostes de reparació i d’adquisició de material; del control de substitució dels morts, de les cadenes, d’argolles i de norais; de la neteja i del bon ús del material i de les instal·lacions; de l’accés a molls i a pantalans, de les embarcacions amarrades en la zona portuària i de la seva seguretat.
Han de controlar les hivernades i les estaries en terra de les embarcacions
i del seu subministrament elèctric.
Cuidador/a:
Són els treballadors o treballadores que, en possessió del títol del corresponent cicle formatiu de grau mitjà o del títol equivalent, o de la formació laboral equivalent, tenen encomanades les tasques que complementen a les de l’e-

3.2 Recursos i serveis


Llistat de la documentació que es pot trobar a la web del Servei d’Atenció a
la diversitat sobre recursos i serveis per a l’atenció dels alumnes.

3.2

3.3 Centres de menors sotmesos a mesures de protecció o reforma
 Instruccions de la direcció general d’Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat que regulen aspectes d’organització, coordinació i
funcionament de les unitats externes de la conselleria d’educació i cultura
adscrites als centres d’internament del Pinaret i Es Fusteret.
 Instruccions de la direcció general d’Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat que regulen aspectes d’organització, coordinació i
funcionament de les unitats externes de la conselleria d’educació i cultura
adscrites a centres d’acollida temporal.

3.3

INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ,
INNOVACIÓ I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT QUE REGULEN
ASPECTES D’ORGANITZACIÓ, COORDINACIÓ I FUNCIONAMENT
DE LES UNITATS EXTERNES DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
I CULTURA ADSCRITES ALS CENTRES D’INTERNAMENT DEL
PINARET I ES FUSTERET
Per tal d’establir els aspectes d’organització i funcionament, i les orientacions
generals en els aspectes didacticopedagògics, participatius i de gestió de les
unitats externes docents adscrites als centres d’internament Es Pinaret i Es
Fusteret, la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
creu necessari dictar aquestes instruccions aplicables a tots els menors que
compleixen mesures privatives de llibertat que imposa el jutjat de menors
competent, d’acord amb la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la
responsabilitat penal dels menors, i el Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament d’aquesta Llei.
D’acord amb el que disposen l’article 56.2.f) de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de
gener, i el Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, l’entitat pública ha d’adoptar les
mesures oportunes per garantir que els menors internats rebin l’ensenyament
bàsic obligatori que legalment els correspon. Així mateix l’entitat pública ha de
facilitar l’accés dels menors a altres estudis no obligatoris i/o formatius laborals
que contribueixin al seu desenvolupament personal i a la integració social efectiva.
Tots els menors d’edats compreses entre 14 i 16 anys han d’estar matriculats en
un centre escolar dependent de la conselleria competent en matèria d’educació,
que ha de ser el seu centre docent de referència i amb el qual s’ha d’elaborar el
seu itinerari curricular i se n’ha de dur a terme l’avaluació. Els majors de 16 anys
que no tinguin els coneixements propis de l’ensenyament bàsic han d’estar inscrits
obligatòriament en els programes educatius determinats de què disposa el centre
d’internament.
L’Ordre de la Consellera de Presidència i Esports de 10 de gener de 2006, aprova
la normativa interna de funcionament dels centres d’internament de les Illes
Balears per executar les mesures privatives de llibertat que dicten els jutjats de
menors.
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Malgrat la seva situació com a menors privats de llibertat, majors o menors de
setze anys, tenen el dret de continuar amb la seva escolarització.
Conseqüentment, s’ha de donar resposta educativa a tots aquests alumnes,
estiguin o no en edat d’escolarització obligatòria, resposta educativa que parteix
del dret que té tot individu a rebre una educació adequada a les seves necessitats
i perfil. És per això que, es dicten les instruccions següents aplicable a tots els
centres educatius d’educació secundària que tenen matriculats menors en edat
escolar que compleixen mesures judicials d’internament en règim tancat,
semiobert, obert, internament terapèutic, permanència de cap de setmana i
mesures cautelars d’internament en l’àmbit territorial de les Illes Balears en els
centres socioeducatius corresponents.
1. Els centres socioeducatius d’internament
1. Els centres socioeducatius de les de les Illes Balears són els centres dels
Pinaret i es Fusteret, en els quals s’executen les mesures privatives de llibertat
que dicten els jutjats de menors. Aquests disposen d’un projecte educatiu de
centre en el qual es desenvolupen una sèrie de programes que cobreixen totes les
àrees d’intervenció educativa1, pedagògica i/o terapèutica. La intervenció en
aquests centres, seguint l’Ordre de 10 de gener de 2006, ha d’adoptar un caràcter
educatiu i responsabilitzador i s’ha d’adaptar a les circumstàncies personals,
formatives, familiars i socials, i a les característiques individuals de cada menor o
jove internats per mitjà d’un programa individualtizat d’execució (PIE)2. Les
mesures d’internament als centres socioeducatius de menors tenen un caràcter
primordial d’intervenció socioeducativa i/o terapèutica, i orienten la seva finalitat
envers la integració social efectiva dels menors infractors mitjançant l’ús dels
recursos de l’entorn i qualsevol altre que es consideri adient.
2. Els usuaris dels centres socioeducatius són menors que es troben executant,
per ordre del/la jutge/jutgessa de Menors, una mesura cautelar o ferma
d’internament i, per tant, privats de llibertat, no poden assistir, en un primer
moment, al seu centre educatiu ordinari de referència per motius legals i/o
personals. Les mesures que, actualment, s’executen als centres socioeducatius
poden ser en règim obert, semiobert, tancat, terapèutic i de cap de setmana.
1.1. Unitats externes adscrites a centres d’internament
1. La Conselleria d’Educació i Cultura ha d’atendre l’escolarització dels menors
amb mesures judicials d’internament residents als centres socioeducatius de la
Direcció General de Menors i Família, gestionats per la Fundació Institut
1

Aquestes àrees són: àrea d’adaptació i acollida; àrea de vida quotidiana; àrea d’ensenyament reglat i d’orientació laboral;
àrea de formació professional i ocupacional per a la inserció laboral; àrea d’oci i temps lliure, àrea d’educació física i esport;
àrea d’intervenció familiar; àrea de promoció i educació per a la salut i àrea d’intervenció respecte a factors associats a la
conducta delictiva.
2
Els centres d’internament han d’elaborar un programa individualitzat d’execució que contempli els objectius que s’han de
treballar amb cada menor o jove, la metodologia, la temporalització i l’avaluació i els terminis legals establerts per revisar el
programa.
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Socioeducatiu s’Estel, que no puguin assistir, per motius legals o per les seves
condicions personals, als centres escolars ordinaris, mitjançant unitats docents
adscrites als centres socioeducatius esmentats. És per això que es reconeixen les
unitats docents següents dotades cada una d’un docent per part de la Conselleria
d’Educació i Cultura:
- Dues unitats docents al centre socioeducatiu Es Pinaret.
Carrer Francesc Salvà, s/n
(07009) Marratxí
Nombre de places: 24 menors
Ràtio: 1-12
-

Una unitat docent al centre socioeducatiu Es Fusteret.
Carrer Gabriel Llabrés, 16
(07007) Palma
Nombre de places: 8 menors
Ràtio: 1-8

2. Assisteixen a l’aula tots els menors en situació de compliment de mesures de
privació de llibertat interns als centres amb l’objectiu de trobar una resposta als
seus drets i necessitats socioeducatives individuals. L’objectiu és aconseguir el
desenvolupament integral de cada un dels menors, dotant-los de totes les eines
bàsiques per a la seva reinserció escolar i/o laboral i procurant formar-los com a
ciutadans i conductors de les futures generacions. S’ha de fer feina des d’una
doble vessant: una tasca individual (dotar l’alumne d’eines, estratègies, etc..
desenvolupant al màxim les seves potencialitats) per a la seva reinserció escolar o
laboral i, conseqüentment la seva integració social i una altra contextual
(reorganització del context per tal de crear un espai preparat per donar resposta a
les seves necessitats).
L’atenció educativa escolar s’ha de basar en el currículum del centre educatiu en
el qual estigui matriculat el menor i d’acord amb la proposta curricular
individualitzada (PCI). Aquesta atenció s’ha de fer en coordinació amb l’equip
tècnic educatiu del centre de menors i el Departament d’Orientació del centre
educatiu en el qual estigui matriculat.
2. Tipologia d’alumnes i resposta educativa
2.1. Tipologia
A causa de la diversitat de menors que hi ha a les aules, és recomanable seguir
un itinerari d’atenció als alumnes que doni resposta a cada cas, i poder diferenciar
dos grups d’usuaris del programa:
a). Alumnes menors de 16 anys (període d’escolaritat obligatòria)
El/la mestre responsable del programa ha de comprovar si estan o no
matriculats al seu centre de referència, en cas contrari ha de demanar plaça al
Servei d’Escolarització de la Conselleria d’Educació i Cultura. A més, aquests
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professionals mantindran contactes regulars amb els esmentats centres per
traspassar informació, fer una proposta curricular individualitzada (PCI),
demanar programacions d’aula, intercanviar opinions i col·laborar en
l’avaluació. Les passes que se seguiran en aquests casos són:
- Avaluació inicial.
Després de les primeres observacions i passades les primeres proves
d’anivellació i feta l’avaluació inicial s’elaborarà un informe en el qual es
reflectiran aspectes com el perfil, les capacitats, la intel·ligència
emocional, els interessos, les motivacions i el nivell de competència
curricular. Aquest informe juntament amb els objectius mínims del
currículum reflectits a les programacions del seu grup-classe de
referència són el punt de partida de la seva proposta curricular
individualitzada (PCI).
- Primer contacte amb el seu centre ordinari de referència.
- Iniciació del seu Programa Individualitzat d’Execució (PIE)
- Introducció dins l’aula.
Sempre que sigui necessari per a l’alumne, es farà una introducció
progressiva dins l’aula ordinària.
b). Alumnes majors de 16 anys (període d’escolaritat no obligatòria)
En aquests casos s’ha de fer una valoració més àmplia, ja que la seva edat
permet la inserció laboral. És convenient fer una avaluació inicial i valorar la
inserció laboral, la continuació al món laboral o la combinació d’ambdues
alternatives. Després d’un període d’observació, es determinaran quines són
les opcions més adients en cada cas, tenint en compte les demandes i les
necessitats individuals de l’alumne/a. Després d’aquest període, que també
facilita l’adaptació al centre, el menor podrà optar a les propostes següents.
-

Formació: ja sigui en el seu centre de referència, en un CEPA, un
taller formatiu intern (en el Pinaret) o un curs formatiu extern
d’iniciació professional (garantia social).
Inserció laboral: es durà a terme mitjançant el Programa d’Orientació
Laboral, en el cas del centre socioeducatiu “Es Pinaret”, o mitjançant
el Programa d’Inserció al Món Laboral, en el cas del centre
socioeducatiu “Es Fusteret”.

Des del centre socioeducatiu sempre s’advocarà per una continuïtat d’estudis,
consensuat amb l’alumne/a i garantint una alternativa ajustada al seu perfil. En el
cas que sigui més positiu per a l’alumne/a la inserció en el món laboral, es farà un
estudi de les alternatives més viables i sempre anirà acompanyat d’un procés
d’adaptació a la nova situació.
2.2. La resposta educativa
La proposta curricular individualitzada forma part del projecte individualtizat
d’execució. Representa la part més connectada amb el currículum prescriptiu i, per
tant, amb el món escolar. L’objectiu final serà sempre la reinserció escolar o
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laboral, en funció de l’edat, la capacitat, i els interessos, sempre des de la
perspectiva més normalitzadora.
S’intentarà treballar en les condicions i l’entorn el més normalitzat possible tenint
en compte la seva situació escolar. En funció dels casos, els alumnes estaran
matriculats en un centre ordinari (d’educació secundària o centre d’educació
d’adults de la zona), i es compartirà el projecte individualitzat de l’alumne entre
ambdós centres. El centre ordinari és el responsable de la seva situació
burocràtica, ja que és un alumne més del seu centre, que per circumstàncies
alienes no estarà present al centre, però s’iniciarà el procés de reinserció tot d’una
que sigui possible. Per desenvolupar la proposta curricular individualitzada es farà:
-

-

Una programació de cada matèria en la qual estaran contemplats
tots els objectius mínims per al grup en general i cada un dels
alumnes en particular.
Per a cada menor es dissenyarà un programa individual d’execució
en el qual, a l’àrea d’ensenyament reglat i d’orientació laboral, es
reflectirà el seu perfil, les seves capacitats, l’estil d’aprenentatge i les
necessitats educatives especials. La seva proposta de feina partirà
del seu nivell de competència curricular (NCC), estil d’aprenentatge,
motivacions, interessos, necessitats i dels objectius mínims de la
programació de l’aula del curs escolar de referència. Quan així es
consideri, es farà una adaptació curricular, sempre partint de la
programació del seu curs o, si és el cas, del PCC del curs que li
correspon3.
Reinserció escolar i/o laboral. Una vegada finalitzada la mesura
judicial el menor retornarà al seu entorn sociofamiliar i,
conseqüentment, al seu entorn escolar. El retorn és un aspecte
important a tenir en compte en tot moment, sobretot si parlam
d’alumnes menors de 16 anys. L’objectiu, sempre que sigui viable, és
començar el procés de reinserció durant la mesura d’internament,
per garantir un primer període d’inserció amb un seguiment
exhaustiu.

3. Coordinació entre les diferents institucions i professionals.
Per tal de desenvolupar la tasca educativa dels centres socioeducatius, és
necessari una coordinació regular i continuada entre les diferents institucions
implicades.
El projecte curricular del centre ordinari serà el punt de partida de la proposta
curricular individualitzada (PCI), i és indispensable una coordinació contínua
durant tot el curs entre el centre educatiu ordinari i el centre socioeducatiu
corresponent.
3
L’avaluació de l’àrea escolar i/o formativa del PIE. El seguiment general de la PCI es farà diàriament, mitjançant la
valoració dels objectius amb el menor; setmanalment mitjançant les tutories setmanals entre l’educador-tutor i el menor, i
mensualment durant les reunions sobre el cas.
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Es farà una primera reunió de presentació a cada un dels centres educatius que
tenguin matriculats menors en situació de compliment de mesures de privació de
llibertat interns als centres socioeducatius: instituts d’educació secundària, centres
concertats amb etapa de l’educació secundària obligatòria i centres d’educació
d’adults. En aquesta reunió es presentarà el projecte educatiu i es pactaran les
condicions de l’acord entre les dues institucions:
a) Considerar l’assistència al centre socioeducatiu com a assistència real al
centre de referència.
b) Dissenyar d’una manera conjunta la PCI de l’alumne. Aquesta serà la
conjugació del seu nivell de competència curricular (NCC) i dels
objectius mínims de la programació del curs o del PCC del cicle que
cursa l’alumne/a.
c) Elaborar un calendari de reunions o contactes telefònics i/o via fax per
tal de mantenir una coordinació real i un intercanvi d’informació de
manera contínua.
d) Fer una avaluació final, el més objectiva possible.
e) Treballar el tema de la reinserció escolar.
f) El/la responsable del menor del centre socioeducatiu ha de fer un
seguiment del cas per tal de procurar que la reinserció sigui el menys
traumàtica possible. És convenient continuar la coordinació durant una
sèrie de setmanes, o el temps que s’estimi oportú.
Aquests contactes amb els diferents centres ordinaris implicats en el projecte
tenen com a finalitats bàsiques:
-

Mantenir el vincle escolar de l’alumne amb el seu centre de referència.
Dotar de les eines adients per garantir una reorganització del context
amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de cada alumne.
Realitzar l’avaluació d’acord amb els objectius marcats a cada PCI de
l’alumne partint del PCC del centre en el qual estan matriculats els
menors.
Des d’un principi, treballar la reinserció escolar als seus centres ordinaris
o a altres centres, en els casos que sigui viable.

4. Avaluació del procés d’evolució dels menors
Segons estableix l’Ordre de 10 de gener de 2006 d’aprovació de la normativa
interna de funcionament dels centres d’internament de les Illes Balears, tots els
menors d’edats compreses entre 14 i 16 anys han d’estar matriculats en un centre
escolar dependent de la conselleria competent en matèria d’educació, que ha de
ser el seu centre de referència i amb el qual s’ha d’elaborar el seu itinerari
curricular i se n’ha de dur a terme l’avaluació.
L'alumnat continuarà, doncs, a tots els efectes, matriculat al seu centre d'origen i
gaudirà de tots els drets i deures inherents a aquesta situació. Conservaran, per
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tant, els drets d’avaluació, de promoció i de titulació, i per això mateix, s’han
d’establir els canals necessaris de coordinació als efectes de control que es
requereixen quant a avaluació i promoció.
El PIE de l’alumne serà el punt de partida, document elaborat al centre
socioeducatiu, però compartit i consensuat amb tots els professionals implicats. Es
faran els reajustaments necessaris en funció del seu desenvolupament, tractant de
donar la resposta més adequada a cada un dels casos.
En relació a l’avaluació de la PCI, aquesta ha de fer-se a partir dels criteris
prèviament pactats entre el centre socioeducatiu i el seu centre de referència. El/la
mestre del centre socioeducatiu, en col·laboració amb l’equip educatiu del centre
educatiu i departament d’orientació corresponent, serà el/la responsable de dur a
terme aquesta avaluació. L'avaluació es farà d'acord amb l'adaptació curricular
establerta puix que l'alumne/a presenta necessitats educatives específiques
temporals.
Trimestralment es faran informes qualitatius i quantitatius per avaluar l’evolució de
cada un dels alumnes i reflectir-ho en el butlletí de notes. Aquests informes
parteixen dels criteris d’avaluació reflectits a la PCI de cada un dels alumnes i són
signats pel professor responsable i tutor dels centres escolars de referència en el
cas que no s’hagi iniciat el procés de retorn.
Després de l’avaluació trimestral o final que es faci dins l’aula del centre
socioeducatiu, o de manera conjunta entre ambdós centres (en els casos
d’escolaritzacions combinades), amb els criteris del seu centre de referència
(prèviament pactats i reflectits per escrit al seu PIE) es reflectiran els resultats
acadèmics en els seus butlletins/actes del curs de referència com un alumne més.
Es realitzarà un informe valoratiu signat per la direcció del centre i les mestres
responsables del programa, que es lliurarà als alumnes, i als seus pares o tutors,
perquè siguin conscients de la seva evolució formativa. També, els/les mestres
responsables del programa dels centres socioeducatius, faran informes de
finalització de mesura d’internament o de retorn a temps complet als seus centres
de referència amb l’objectiu de tancar el cas i fer un traspàs d’informació als
centres ordinaris el més complet possible.
En finalitzar cada curs escolar, es constituirà una junta d'avaluació formada pel/
per la director/a del centre educatiu ordinari o persona en qui delegui, el/la
professor/a tutor/a i el/la mestre responsable de cada alumne/a en el programa.
Les decisions de la junta s'inclouran en els documents oficials d’avaluació del
centre educatiu.
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Es lliuraran butlletins i/o informes d’avaluació de cada una de les avaluacions
trimestrals o de final del curs escolar, els resultats dels quals es pactaran amb el
seu centre escolar o formatiu de referència. El/la tutor/a del seu centre escolar,
amb la col·laboració de el/la mestre del centre socioeducatiu, serà el responsable
de l’elaboració d’aquests butlletins i de fer-los arribar a l’alumne/a i a la família
(Veure annex I: Procediment per a complimentar les actes d’avaluació, l’expedient
acadèmic i el llibre d’escolaritat de l’ensenyament bàsic dels alumnes que
segueixen programes d’intervenció socioeducativa).

5. El procés de reinserció escolar i/o laboral
Durant la durada de la mesura d’internament, s’ha de preveure i treballar el procés
de reinserció socioescolar o formativa. En el cas d’alumnes amb una mesura
d’internament de regim tancat o terapèutic no serà viable treballar el procés de
reinserció durant el període d’internament ja que per poder començar a
desenvolupar activitats a l’entorn comunitari s’hauria de demanar un canvi de
règim a obert o semiobert.
En el cas d’alumnes amb aquest règims (obert i semiobert) el procés de retorn
dels alumnes al circuit escolar ordinari s’iniciarà tot d’una sigui internat al centre
socioeducatiu, ja que la seva mesura judicial permet la reinserció després d’un
primer període d’observació (entre quatre i sis setmanes). En aquest procés
estaran implicats l’equip educatiu del centre socioeducatiu (coordinat per la
responsable del programa escolar) i l’equip directiu i Departament d’Orientació del
centre escolar de referència i el tutor del seu grup- classe de referència. També
s’haurà de tenir en compte la funció del Departament d’Inspecció Educativa.
Reiniciaran el procés d’integració escolar els menors/joves que comptin amb un
procés favorable al centre socioeducatiu de referència, i hagin valorat com a
positiu per a la seva integració social, la inserció escolar, sempre que es
compleixin els requisits establerts, quant a permisos i sortides, al Reial decret
1774/04, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei orgànica 5/2000,
de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal del menor.
Per tal de prendre la decisió de la reinserció escolar, es farà una valoració
conjunta amb tots els professionals implicats. L’equip del centre socioeducatiu de
menors, conjuntament amb l’equip del seu centre escolar de referència, decidiran
quan és el moment adequat de la reinserció i quina modalitat educativa serà la
més adient (horaris, suports, adaptacions,…).
Es recomana un procés progressiu, és a dir, iniciar la inserció amb una franja de
dues hores al centre escolar de referència combinada amb l’assistència a l’aula del
centre socioeducatiu i anar allargant la jornada fins arribar a l’horari escolar
complet dins el centre escolar ordinari.
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En els casos de difícil solució, es comptarà amb la participació del Departament
d’Inspecció Educativa i/o representant de la Direcció General d’Ordenació,
Innovació i Formació del Professorat. Durant el seu internament, s’ha de preveure
tot el procés de reinserció. El procés de retorn dels al·lots al circuit escolar ordinari
s’iniciarà tot d’una que sigui internat al centre socioeducatiu. En aquest procés
estarà implicat tot l’equip educatiu del centre socioeducatiu, el Departament
d’Orientació del centre escolar i el tutor del seu grup-classe de referència. També
s’ha de tenir en compte la funció del Departament d’Inspecció Educativa.
6. Accés a programes de diversificació curricular dels centres educatius
Els programes de diversificació curricular són una via adient tant per donar una
millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes dels centres
socioeducatius com per optimitzar el procés d’ensenyament aprenentatge i/o
facilitar el retorn escolar. Aquests programes constitueixen una mesura
extraordinària que té per finalitat facilitar a l’alumnat que hi participa l’assoliment
dels objectius de l’educació secundària obligatòria i, per tant, l’obtenció del títol de
graduat en educació secundària, mitjançant una metodologia específica, amb
continguts i àrees estructurats de manera diferent i adaptats a les seves
necessitats i característiques.
Procés d’incorporació:
- Valoració positiva des de l’equip del centre socioeducatiu signada per la
responsable del programa escolar i el director del centre, i s’ha de
presentar al centre educatiu de referència.
- Consulta prèvia amb l’inspector de zona del centre educatiu on està
matriculat l’alumne. Informe favorable del Departament d’Inspecció
Educativa.
- Valoració conjunta amb l’equip directiu i el Departament d’Orientació del
centre educatiu implicat.
- Proposta definitiva elaborada per ambdós equips.
- L’avaluació d’aquests alumnes es farà de manera coordinada.
7. Paper del Departament d’Inspecció Educativa
S’ha de preveure la coordinació continua des del centre socioeducatiu amb el
Departament d’Inspecció Educativa per tal de delinear una avaluació real i vàlida,
fent prendre part cada un dels centres implicats com a responsables directes
sobre aquest tema.
És fonamental comptar amb aquest Departament per tal de donar suport al procés
d’avaluació al llarg dels diferents trimestres, cursos o etapes desenvolupades a les
unitats docents dels centres socioeducatius o assegurar el dret d’aquests menors
a poder matricular-se a centres educatius ordinaris en el cas de tenir més de 16
anys, si així ho manifesten.
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8. Funcions del responsable del programa escolar dels centres
socioeducatius
El/la responsable del programa escolar serà un/a mestre de la Conselleria
d’Educació i Cultura, que mitjançant una comissió de serveis, o a partir de les
llistes d’interinatge, podrà accedir a aquestes places garantint un perfil adient a la
tasca que s’ha de desenvolupar. Aquests professionals realitzen, per una banda,
funcions dins dels centres socioeducatius dirigides bàsicament a coordinar el
programa amb la resta de professionals de l’equip i dur endavant la seva execució.
I per altra, es coordina amb diferents institucions com la Conselleria d’Educació i
Cultura, Ajuntament, recursos externs comunitaris, etc. Aquestes funcions es
reflectiran en el seu horari escolar.
Les funcions que desenvolupa, a part d’impartir docència directa als alumnes que
formen part del programa, quant als centres educatius ordinaris/ centres
acadèmics i/o de formació són:
a) Contactar amb el centre implicat en el qual està matriculat l’alumne. En cas que
no hi hagi cap matrícula activa, demanarà al Servei d’Escolarització de la
Conselleria d’Educació i Cultura un centre de referència en funció del seu domicili
familiar.
b) Matricular els alumnes menors de 16 anys o que estiguin interessats en
continuar els seus estudis sense límit d’edat al seu centre corresponent.
c) Matricular els majors de 16 anys que estiguin interessats en la continuació dels
seus estudis. Tot i que no tenen el deure de continuar els estudis, tenen el dret a
fer-ho en el cas que així ho manifestin.
e) Establir un sistema de comunicació i coordinació entre el centre educatiu
ordinari i el centre socioeducatiu.
f). Elaborar les adaptacions curriculars individuals (ACI) corresponents i donar-les
a conèixer als centres educatius. Aquestes adaptacions parteixen dels objectius
mínims del currículum de referència considerant el nivell de competència curricular
de cada un dels alumnes.,
g) Facilitar al centre ordinari les activitats que ha realitzat l’alumne durant el seu
internament.
h) Facilitar al centre ordinari les proves i les eines d’avaluació i seguiment que
s’han anat utilitzant durant el període que l’alumne ha assistit a l’aula del centre
socioeducatiu.
i) Fer arribar informes d’avaluació trimestral, de seguiment o final (en funció dels
acords als quals s’hagin arribat amb cada centre de referència).
j) Treballar el procés de retorn al centre de referència: conjugar horaris, compartir
el procés gradual d’adaptació, fer seguiment setmanal de cada cas …
k) Altres tasques relacionades amb la gestió econòmica del programa d’intervenció
socioeducativa (proposta de pressuposts, estudi de necessitats, despeses del
programa, etc.).
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Pel que fa a l’ESPA les funcions són:
a) Contactar amb el centre que l’imparteix. Es tractarà de triar el centre d’adults
més a prop del seu domicili familiar per garantir una continuïtat una vegada no
estigui internat, tal i com es procura en l’assignació dels centres escolars ordinaris
o de formació.
b) Gestionar la comunicació i la matrícula dels alumnes interessats en assistir-hi.
c) Coordinar i fer el seguiment de les activitats dels alumnes matriculats.
d) Proveïment del material necessari que demana l’ESPA.
e) Treballar el procés de retorn al centre de referència: conjugar horaris, compartir
el procés gradual d’adaptació, fer seguiment setmanal de cada cas …
f) Traspàs d’informació final (mitjançant un informe final i una reunió) per tal de
garantir una continuïtat després del període d’internament.

Palma, 1 de setembre de 2006
La directora General d’Ordenació Innovació i Formació del Professorat

Joana Rosselló Morales
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INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ,
INNOVACIÓ I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT QUE REGULEN
ASPECTES D’ORGANITZACIÓ, COORDINACIÓ I
FUNCIONAMENT DE LES UNITATS EXTERNES DE LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA ADSCRITES A
CENTRES D’ACOLLIDA TEMPORAL
La protecció de la infància és una responsabilitat de tota la societat i de les
administracions públiques tal com estableix la Constitució espanyola. En la
seva voluntat de posar els fonaments per a la construcció d’una societat
democràtica avançada en la qual es garanteix un ordre socioeconòmic just i
una digna qualitat de vida per a tothom i el lliure desenvolupament de la
personalitat i la dignitat humana siguin efectivament la base de la convivència
social i de l’actuació pública, la Constitució espanyola fa referència a la
infantesa i la joventut en un seguit de preceptes de l’articulat i manifesta la seva
preocupació social i la importància que cal donar a les noves generacions.
La Llei orgànica 1/96, de protecció jurídica del menor, configura un marc jurídic
per a l’exercici de la protecció dels menors que vincula a tots els poders
públics, les institucions de menors, els pares i familiars i els ciutadans en
general. Aquesta llei presenta un concepte de la protecció centrat en les
“necessitats dels menors” i amb una doble garantia, social i jurídica. Es tracta
d’una àmplia i progressiva visió de l’actuació protectora: prevenció, reparació
de les situacions de risc i atenció als supòsits de desemparament i l’assumpció
de la tutela jurídica.
El Reial decret 299/1996, de 28 de febrer, d’ordenació de les accions dirigides
a la compensació de les desigualtats en educació, disposa, entre d’altres:




Que és un dels objectius del RD impulsar la coordinació i la col·laboració de
l’Administració educativa amb altres administracions, institucions,
associacions i organitzacions no governamentals per a la convergència i el
desenvolupament de les accions de compensació social i educativa
dirigides als col·lectius en situació de desavantatge.
Que s’adoptaran mesures per concertar amb altres administracions
públiques i amb entitats públiques i privades sense ànim de guany, per al
desenvolupament de programes conjunts d’intervenció global a favor dels
col·lectius socials i culturals desfavorits.
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Els menors en situació de risc i/o desemparament necessiten una atenció
educativa que s’adapti a les seves necessitats i que, a la vegada, garanteixi el
seu dret a l’educació, per això, d’acord amb el marc legislatiu de la normativa
abans esmentada i amb l’objectiu de millorar l’atenció educativa als menors en
edat d’escolarització obligatòria amb mesures jurídiques de protecció, la
Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat dicta les
següents instruccions adreçades als menors amb mesures jurídiques de
protecció determinades per S’Institut de Serveis Socials i Esportius i
escolaritzats a l'illa de Mallorca.
L'objecte d’aquestes instruccions és regular la col·laboració entre els serveis
propis de la Conselleria d'Educació i Cultura i S’Institut de Serveis Socials i
Esportius de Mallorca per una millor atenció als casos de menors en edat
d'escolaritat obligatòria amb mesures jurídiques de protecció. Així dons, es
considera necessari concretar la col·laboració en actuacions destinades a:
-

Donar resposta als drets i les necessitats socioeducatives dels menors en
situació de desemparament i amb mesures jurídiques exercides per
S’Institut, a través del Servei de Protecció al Menor i Atenció a la Família.

-

Iniciar una cooperació cada vegada més estreta, entre ambdues
administracions per assolir un nivell d'atenció social i educativa als menors i
les famílies en dificultat social.

1. Els centres d’acollida temporal (CAT)
1. Els centres d’acollida temporal es defineixen com uns centres residencials de
curta i mitja estada per a menors en situació de desemparament que
requereixen d’una acollida urgent i/o d’un estudi i diagnòstic de la seva
problemàtica personal i sociofamiliar.
2. Les característiques principals d’aquests centres venen donades per la
temporalitat i l’oferta integral de serveis. Pel que fa a la temporalitat, aquesta
pot oscil·lar d’unes poques hores a una estada màxima de sis mesos. En el cas
d’haver de perllongar l’acollida institucional es fa recomanable el trasllat a un
centre més reduït per poder treballar la normalització del menor amb els
recursos de l’àmbit comunitari. Com a centres d’acollida han de cobrir totes les
necessitats dels menors amb l’objectiu de reduir els efectes de la separació
del/s menor/s del seu nucli familiar. Són un servei integral que cobreixen o
supervisen les necessitats bàsiques dels menors acollits, físiques i biològiques,
cognitives, emocionals, socials i educatives.
3. S’Institut de Serveis Socials i Esportius gestiona dos centres d’acollida
temporal per a nins i joves adolescents:
- El centre del Puig dels Bous, ubicat en el C/. Hospitalet 12 (Son AngladaPalma), conta amb 30 places d’entre 3 i 12 anys). És un Servei Insular,
depenent del Consell Insular de Mallorca, que acull a menors de tota l’illa.
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Aquest fet suposa que un 60% dels menors són originaris de la part forana, la
qual cosa, en ocasions, fa necessari un canvi d’escolarització.
- El centre de Sant Jeroni per adolescents es troba ubicat al terme municipal
de Muro (Cases de San Jeroni, s/n), disposant d’una capacitat de 16 places per
a menors entre 13 i 17 anys. De les places disponibles al CAT hi ha un 80%
dels menors atesos que tenen edats compreses entre els 13 i 16 anys (franja
de 1r a 2n d’ESO). Aquesta població es troba amb edat escolar, fet que obliga
com a guardadors legals d’aquests, a garantir el seu dret a ésser escolaritzats.
2. Unitats externes adscrites als CAT.
1. La Conselleria d’Educació i Cultura atén, mitjançant dues unitats docents
adscrites als centres d’acollida temporal esmentats, l’escolarització dels menors
en edat escolar obligatòria acollits als centres d’acollida que per les seves
singulars situacions personals, i amb caràcter provisional, no poden assistir als
centres escolars ordinaris. Amb la finalitat de garantir una atenció més
individualitzada que respongui a l’hetoregeneïtat dels alumnes, ha dotat d’un/a
professor/a cada unitat docent esmentada (CAT del Puig des Bous-Son
Anglada-, per a menors de 13 anys i CAT de Son Jeroni-Muro-, per a majors de
13 anys), adscrites i inserides en els centres d'acollida i diagnòstic de S’Institut.
2. La creació d’aquestes aules en els mateixos centres d’acollida es justifica
pels motius següents:
-

Respectar l’escolarització de tots aquells menors amb edat d’escolaritat
obligatòria.
Escolaritzar tots aquells menors que per la seva història escolar presenten
unes característiques conflictives i distorsionants que no permeten assolir
una escolarització amb unes mínimes garanties.
Menors que en el moment de l’ingrés al centre d’acollida no es troben
escolaritzats a cap centre escolar.
Rompre el cercle de l’absentisme escolar crònic en el qual molts d’ells es
veuen immersos.

3. El fet de tenir un aula externa adscrita als CAT, permetrà, per una banda,
avaluar aspectes escolars que puguin ésser significatius de cara al diagnòstic.
Per altra, no suposaria pel menor un canvi de centre escolar en aquells casos
de menors ja escolaritzats. Es mantindria l’alta al seu centre d’origen fins que
s’hi pogués reincorporar o fos matriculat en un altre centre. S’han d’establir
canals de comunicació entre aquesta unitat externa i el centre escolar d’origen
perquè es reflecteixi a l’expedient escolar el manteniment de l’escolaritat i sigui
avaluat segons el centre en el qual es troba matriculat.
3. Tipologia d’alumnes i resposta educativa
1. Els menors acollits en els CAT es troben sota mesures jurídiques de
protecció exercides pel Servei de Protecció del Menor i Atenció a la Família
depenent de S’Institut de Serveis Socials i Esportius.
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2. L’alumnat que assistirà a aquestes unitats docents, ho farà de forma
transitòria, per la qual cosa ha de continuar matriculat al centre escolar d’origen
gaudint de tots els drets i els deures inherents a aquesta situació. Els centres
escolars de referència han de garantir tots els drets inherents de l’alumnat
quant a avaluació i promoció establint els canals de coordinació al respecte.
3. Els menors assistiran a aquestes aules en funció de la seva estada al CAT.
L’alumnat que assistirà a aquestes unitats docents, ho farà de forma transitòria,
per la qual cosa ha de continuar matriculat al centre escolar d’origen.
3.1. Tipologia.
1. Dins d’aquesta atenció integral cal esmentar el procés d’escolarització dels
menors podent trobar situacions com:
a) Menors amb escolarització en el moment de l’ingrés.
b) Menors sense escolarització en el moment de l’ingrés.
c) Menors amb una escolarització incompatible amb la nova situació (part
forana, originaris d’altres comunitats autònomes).
Front aquestes situacions es fa necessari regularitzar la situació escolar del
menor. Tenint en compte la necessitat de formalitzar aquest fet cal determinar,
en els dos darrers casos, a quin centre educatiu és assignada la matrícula dels
menors no escolaritzats que es troben ingressats als CAT.
2. En el cas del centre del Puig des Bous, amb menors escolaritzats en el
moment de l’ingrés en una escola en la qual és viable i recomanable la seva
continuïtat, s’arbitren des del centre els recursos necessaris per facilitar
l’assistència a l’escola (bus, furgoneta, acompanyaments, material escolar,
tutories, …). Per tal de no privar als menors del seu dret a l’educació
obligatòria, s’escolaritzen aquests menors majoritàriament a les escoles més
properes al centre, segons determini el Servei d’Escolarització de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
Quan per motius de guarda i custòdia, canviï la localitat de residència del
menor, aquest es matricularà al centre que li correspongui per zona segons
determini el Servei d’Escolarització de la Conselleria d’Educació i Cultura.
L’equip educatiu del CAT col·laborarà amb el centre escolar i prepararà,
conjuntament, l’entrada de l'alumne mitjançant un pla d’acollida.
3.2. La resposta educativa
1. La direcció del CAT informarà la Direcció General d'Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat, després d’haver informat també a la direcció del
centre de procedència del menor de la participació del menor en el programa
educatiu. Posteriorment, Aquesta Direcció ho comunicarà al Departament
d’Inspecció Educativa perquè en tengui coneixement. En el cas de no estar
escolaritzat, realitzarà els procediments necessaris per matricular-lo en un
centre educatiu de referència, i sol·licitarà la matrícula al centre escolar que
proposi el Servei d’Escolarització de la Conselleria d’Educació i Cultura. Quan
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per motius de guarda i custòdia, canviï la localitat de residència del menor,
aquest es matricularà al centre que li correspongui per zona.
2. Quan es consideri oportú, i així ho valori l’equip responsable del programa
del menor, aquest s’incorporarà a l’escolarització ordinària. En aquest cas, el
coordinador del centre d’acollida ho comunicarà a la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, la qual també ho posarà en
coneixement del Departament d’Inspecció Educativa, especificarà el motiu
d’alta.
3. L’atenció educativa escolar s’ha de basar en el currículum del centre
educatiu en el qual estigui matriculat el menor i d’acord amb la proposta
curricular individualitzada. Aquesta atenció s’ha de dur a terme de manera
coordinada entre l’equip educatiu del CAT i el tutor del grup del centre escolar
on està escolaritzat. L’equip educatiu del CAT col·laborarà amb el centre
escolar i prepararà, conjuntament, l’entrada de l'alumne mitjançant un pla
d’acollida. Les directrius generals del qual són les següents:
-

-

Matrícula ordinària: cada alumne ha d’estar matriculat en un
centre
Una programació de cada matèria en la qual estaran
contemplats tots els objectius mínims per al grup en general i
cada un dels alumnes en particular.
La proposta curricular individualitzada, la qual reflectirà el seu
perfil, les seves capacitats, l’estil d’aprenentatge i les seves
necessitats educatives especials. La seva proposta de feina
partirà del seu nivell de competència curricular, estil
d’aprenentatge, motivacions, interessos, necessitats i dels
objectius mínims de la programació de l’aula del curs escolar de
referència. Quan així es consideri, es farà una adaptació
curricular, sempre partint de la programació del seu curs o, si és
el cas, del PCC del cicle que li correspon.
L’avaluació del procés d’aprenentatge.

4. Així mateix, la direcció del centre en el qual està matriculat l'alumnat
assignarà un/a tutor/a que serà la persona de referència encarregada de les
relacions amb el personal responsable de les activitats de la unitat externa.
Aquesta assignació de tutoria, reflectida a la documentació corresponent, es
farà d'acord amb els requisits següents:
a) Si és possible, que tingui experiència prèvia en el treball amb
alumnat d'aquestes característiques. En tot cas, ha de tenir suport
del servei d'orientació i de l'equip directiu.
b) Serà el responsable del seguiment de l'alumne/a i de les relacions
amb el personal responsable de les activitats del programa.
c) Ha de col·laborar amb l’equip del projecte en el disseny del
programa educatiu de l’alumne/a.
d) S’ha de coordinar amb la resta de professionals implicats en el
projecte per realitzar-ne el seguiment i l’avaluació.
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El director del centre d’acollida temporal col·laborarà perquè el professorat,
com a part de l’equip educatiu, participi en l’elaboració del projecte educatiu
individualitzat del menor i li facilitarà el suport tècnic necessari per a dur a
terme aquesta activitat.
El/la mestre/a responsable de l’aula assumirà el treball amb un grup heterogeni,
tant per les edats com pel nivell educatiu, organitzant l’aula mitjançant projectes
que permetin incloure a tots els menors independentment del seu nivell i el
temps d’estada. Pràcticament la totalitat dels menors acollits presenten un
retràs significatiu en el seu aprenentatge escolar, fet que suposa una línia de
treball on la intervenció individual es prioritza front a la grupal. Dels menors
amb centre escolar de referència es sol·licitarà un informe escolar com a punt
de partida pel treball a l’aula. De la mateixa manera, tots els menors que
després de l’estada al CAT passin al centre escolar ho faran amb un informe
escolar. Amb la intenció d’afavorir el funcionament de l’aula, es farà una
valoració individual de cada menor, per si fos necessari fer apropaments
progressius a la seva adaptació a l’aula.
Si bé s’ha de respectar el treballar els continguts propis de l’ensenyament
bàsic, segons marca i estableix la llei, parlem d’una població amb unes
dificultats i mancances dins l’àmbit escolar. En aquest sentit, i com a centre que
pretén oferir un servei integral, l’organització, estructura i dinàmica de l’aula ha
de respondre a les necessitats reals i accessibles per part dels menors, sense
obviar els continguts acadèmics exigits.
4. Avaluació del procés d’evolució dels menors.
1. L’atenció educativa del menor s’ha de dur a terme en coordinació amb
l’equip educatiu del CAT i el tutor del grup del centre escolar on està
escolaritzat. Els centres escolars de referència han de garantir tots els drets
inherents de l’alumnat quant a avaluació i promoció. Els alumnes conserven els
drets d’avaluació, promoció i titulació, per la qual cosa, s’han d’establir els
canals necessaris de coordinació als efectes de control que es requereixen
quant a assistència, avaluació i promoció.
Al final de cada trimestre escolar , o quan així s’estimi oportú, els responsables
de l’aula faran arribar al director o la directora del centre educatiu els resultats
obtinguts en el procés educatiu.
També, en finalitzar cada curs escolar, es constituirà una junta d'avaluació
formada pel/ per la directora/directora del centre educatiu ordinari o persona en
qui delegui, el/la professor/a tutor/a i el/la mestre responsable de cada
alumne/a en el programa. Les decisions de la junta s'inclouran en els
documents oficials d’avaluació del centre educatiu (Veure annex I: Procediment
per a complimentar les actes d’avaluació, l’expedient acadèmic i el llibre
d’escolaritat de l’ensenyament bàsic dels alumnes que segueixen programes
d’intervenció socioeducativa).
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5. Coordinacions entre les diferents institucions i professionals.
Per tal de desenvolupar la tasca educativa dels CAT és necessari una
coordinació regular i continuada entre les diferents institucions implicades.
-

-

-

-

El projecte curricular de centre serà el punt de partida de la
proposta curricular individualitzada (PCI), i és indispensable una
coordinació contínua durant tot el curs entre el centre educatiu
ordinari i el centre socioeducatiu corresponent.
Es farà una primera reunió de presentació a cada un dels centres
educatius que tenguin matriculats menors amb mesures de
protecció. En aquesta reunió es pactaran les condicions de
l’acord entre les dues institucions:
Dissenyar d’una manera conjunta la PCI (proposta curricular
individualitzada) de l’alumne. Aquesta serà la conjugació del seu
nivell de competència curricular (NCC) i dels objectius mínims de
la programació del curs o del PCC del cicle que cursa l’alumne/a.
Elaborar un calendari de reunions o contactes telefònics i/o via fax
per tal de mantenir una coordinació real i un intercanvi
d’informació de manera contínua.
Fer una avaluació final, el més objectiva possible.

Aquests contactes amb els diferents centres ordinaris implicats en el projecte
tenen com a finalitats bàsiques:
-

Mantenir el vincle escolar de l’alumne amb el seu centre de
referència.
Dotar de les eines adients per garantir una reorganització del context
amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de cada alumne.
Realitzar l’avaluació d’acord als objectius marcats a cada una de les
PCI partint del PCC del centre en el qual estan matriculats els
menors.
Des d’un principi, treballar la reinserció escolar als seus centres
ordinaris o a altres centres, en els casos que sigui viable.

6. Funcions del responsable del programa escolar en els CAT
El/la responsable del programa escolar serà un/a mestre de la Conselleria
d’Educació i Cultura, que mitjançant una comissió de serveis, o a partir de les
llistes d’interinatge, podrà accedir a aquestes places sempre que compleixi un
perfil adient a la tasca que s’ha de desenvolupar. Aquests professionals
realitzen funcions dins dels centres d’acollida temporal dirigides bàsicament a
executar el programa escolar de l’alumne. A més es coordinen amb diferents
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institucions, Conselleria d’Educació i Cultura, ajuntaments, recursos externs
comunitaris, etc.
Les funcions que desenvolupa, a més d’impartir docència directa als alumnes
que formen part del programa als centres educatius ordinaris són:
a) Contactar amb el centre en el qual està matriculat l’alumne. En cas que no hi
hagi cap matrícula, demanarà al Servei d’Escolarització del sector un centre de
referència en funció del seu domicili familiar.
b) Matricular els alumnes desescolaritzats.
c) Establir un sistema de comunicació i coordinació entre el centre educatiu
ordinari i el CAT.
d). Elaborar les adaptacions curriculars individuals (ACI) corresponents i donarles a conèixer als centres educatius. Aquestes adaptacions parteixen dels
objectius mínims del currículum de referència considerant el nivell de
competència curricular de cada un dels alumnes.
e) Facilitar al centre ordinari les activitats que ha realitzat l’alumne durant el seu
internament.
f) Facilitar al centre ordinari les proves i les eines d’avaluació i el seguiment que
s’han anat fent durant el període que l’alumne ha assistit a l’aula del centre
d’acollida temporal.
g) Fer arribar informes d’avaluació trimestral, de seguiment o final, en funció
dels acords als quals s’hagin arribat amb cada centre de referència.
h) Treballar el procés de retorn al centre de referència: conjugar horaris,
compartir el procés gradual d’adaptació, fer seguiment setmanal de cada cas …

Palma, 1 de setembre de 2006
Joana Rosselló Morales

La directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
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4 ALTRES DISPOSICIONS
4.1 Gestió dels centres
4.2 Tutorització del personal funcionari interí


Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de juliol de 2016
per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins
per als cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.
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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

8832

Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de juliol de 2016 per la qual s’estableix el
procediment de tutorització dels funcionaris interins per als cursos 2016-2017, 2017-2018 i
2018-2019

L’article 101 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre per a la
millora de la qualitat educativa, estableix que el primer curs d’exercici de la docència en centres públics s’ha de desenvolupar sota la tutoria
de docents experimentats i que el professor tutor i el professor en formació han de compartir la responsabilitat sobre la programació dels
ensenyaments dels alumnes.
La Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 (BOIB núm. 35, de 17 de març) va aprovar les bases generals
del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyaments no
universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i, tal com expressa en els antecedents,
recupera el fonament de la previsió legal de l’article 101 de la LOE, per tal que els funcionaris interins vegin recolzada la seva tasca,
mitjançant l’exercici tutelat amb un component formatiu i de correcció similar al que s’estableix a la fase de pràctiques dels processos
selectius, si bé en un termini més curt, tenint en compte la naturalesa temporal de la relació del funcionari interí amb l’Administració.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/99/957104

Sobre aquest fonament, la base general vint-i-dosena estableix que el procés de tutorització, propi de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, consisteix a dur a terme activitats d’inserció al lloc de feina mitjançant l’exercici de la funció docent tutelada,
i determina que seran declarats aptes aquells docents que, durant el mateix curs i en un mateix centre hagin realitzat almenys trenta dies de
treball efectiu i no hagin estat objecte d’un informe desfavorable del director del centre, amb el vist i plau del Departament d’Inspecció
Educativa, sobre la tasca docent realitzada. Finalment, remet a una resolució de la directora general de Personal Docent que desenvolupi el
procés de tutorització.
A més, d’acord amb la base general vuitena, la superació del procés de tutorització al curs 2016-2017 té uns efectes directes sobre l’ordenació
de les borses per al curs següent, ja que els aspirants declarats aptes s’ordenaran, en el curs 2017-2018, per la puntuació que resulti d’aplicar
el barem de mèrits que prevegi la convocatòria corresponent.
Cal, per tant, establir i regular el procediment de tutorització perquè els funcionaris interins que encara no hagin estat tutoritzats s’iniciïn en la
tasca docent amb el recolzament suficient del centre, de tipus formatiu i corrector, per tal que exerceixin adequadament les funcions que
tenguin encomanades, de forma que si romanen el temps suficient a un centre puguin ser objecte d’una valoració de la tasca realitzada.
Així mateix, es preveu la tutorització per a aquells funcionaris interins docents a qui s’ha adjudicat, per al curs 2015-2016 i a partir del 29
d’abril de 2016 inclòs, una plaça per un període de 30 dies o més, per aplicar un criteri igualitari i per cursos escolars, respecte d’aquells que
el curs 2015-2016 resultaren tutoritzats per aplicació del punt 2.2 de l’annex 3 de la Resolució de la directora general de Personal docent de
20 de juliol de 2015 per la qual es convoca, per al curs 2015-2016, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals (BOIB núm. 113, de
25 de juliol).
D’altra banda, es considera necessari que a aquells aspirants a funcionaris interins exclosos de les borses per haver estat sancionats,
mitjançant una resolució ferma en via administrativa, per la comissió d’una falta disciplinària greu o molt greu, se’ls apliqui el mateix
procediment una vegada hi tornin a ser admesos. D’aquesta forma i amb independència que hagin superat una tutorització anterior i més enllà
de la finalitat punitiva de la sanció aplicada, és convenient tornar a incidir en l’exercici tutelat de la funció docent, de caire formatiu i
corrector, durant un termini superior a l’establert amb caràcter general per a la resta de funcionaris interins, amb la finalitat de millorar la
qualitat del sistema educatiu en benefici dels alumnes, tot tenint en compte que la comissió de la falta ha posat de manifest l’incompliment de
funcions, deures o obligacions relacionades amb la seva condició d’empleat públic docent.
En aquest procés són figures essencials: el professor tutor del funcionari interí docent en formació que és l’encarregat de donar suport i
assessorar l’aspirant; el director del centre, a qui l’article 132 de la LOE li atribueix la direcció pedagògica del centre i la prefectura del
personal adscrit al centre; i l’inspector educatiu, al qual, segons l’article 151 li correspon, entre d’altres atribucions, supervisar la pràctica
docent, participar en l’avaluació del professorat i vetllar perquè en el centre educatiu s’acompleixi la normativa vigent que afecta al sistema
educatiu.
Per això, i atesa la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en
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matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 163, de 5 de novembre), dict la següent
Resolució
Primer. Establir el procediment de tutorització dels funcionaris interins per als cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019, que es publica
com a annex d’aquesta Resolució.
Segon. Publicar aquesta Resolució i l’annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general
de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d’acord amb els articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els
articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de
dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el BOIB, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 28 de juliol de 2016
La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez

ANNEX

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/99/957104

1. Procés de tutorització
El procés de tutorització, propi de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, consisteix a dur a terme activitats
d’inserció al lloc de feina mitjançant l’exercici de la funció docent tutelada. Aquest procés ha de tenir un caràcter formatiu, de suport i
corrector per als funcionaris interins docents que no hagin estat encara tutoritzats.
2. Funcionaris interins docents que poden ser objecte del procés de tutorització
2.1. Són susceptibles de ser objecte del procés de tutorització els aspirants a funcionaris interins docents als quals se’ls adjudiqui una plaça a
partir del curs 2016-2017, sempre que no hagin estat tutoritzats, així com els funcionaris interins a què es refereix el punt 3.2 d’aquest annex.
2.2. Es consideren tutoritzats els aspirants següents:
a. Aquells que han estat declarats aptes en els processos de tutorització anteriors.
b. Aquells que han format part de la llista d’admesos a la borsa en el curs 2013-2014 i han acreditat, entre l’1 de setembre de 2008 i el
30 de maig de 2014, almenys trenta dies de servei com a funcionari docent a centres públics d’ensenyament no universitari
dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat.
c. Aquells que han acreditat almenys trenta dies de servei com a funcionari docent a centres públics d’ensenyament no universitari
dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat durant el curs 2014-2015 o durant el curs 2015-2016, excepte aquells
funcionaris interins a què es refereix el punt 3.2. d’aquesta resolució, sempre que no hagin estat sancionats mitjançant un
procediment disciplinari per haver comès una falta greu o molt greu durant els cursos escolars esmentats.
3. Funcionaris interins docents que poden ser declarats aptes en el procés de tutorització
3.1. Seran declarats aptes en el procés de tutorització els funcionaris interins docents que han complert, fins al darrer dia del termini de
presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria d’interinitats per a cada curs escolar, almenys trenta dies consecutius de treball
efectiu en el mateix centre públic d’ensenyament no universitari de les Illes Balears, i sempre que no s’hagi estat objecte d’un informe
desfavorable del director del centre, amb el vist i plau del Departament d’Inspecció Educativa, sobre la tasca docent realitzada.
La declaració d’apte tendrà efectes a partir del curs següent a aquell en què el funcionari interí hagi estat objecte del procés de tutorització.
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3.2. Seran declarats aptes en el procés de tutorització els funcionaris interins docents als quals se’ls ha adjudicat, per al curs 2015-2016 i a
partir del 29 d’abril de 2016 inclòs, una plaça per un període de 30 dies o més, sempre i quan no s’hagi estat sancionat mitjançant un
procediment disciplinari per haver comès una falta greu o molt greu.
La declaració d’apte tendrà efectes a partir del curs 2017-2018.
4. Aspirants exclosos pel fet de no haver acreditat un coneixement adequat de llengua catalana
4.1. Els aspirants a funcionaris interins exclosos en la convocatòria d’interinitats pel fet de no haver acreditat un coneixement adequat de
llengua catalana d’acord amb el que estableix el Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència de coneixement de les
llengües oficials al personal docent, i l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014 per la qual es fixen les
titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no
universitari i s’estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural, i als quals, per raons de necessitat d’atenció als alumnes i en el cas
excepcional que quedin places sense cobrir per manca d’aspirants que posseeixin tots els requisits exigits, se’ls adjudiqui una plaça, podran
ser objecte de tutorització.
4.2. Una vegada esmenin la causa d’exclusió, tant si han estat considerats tutoritzats d’acord amb el que disposa el punt 2.2.c) d’aquest
annex com si han estat declarats aptes en el procés de tutorització establert en aquesta Resolució, seran ordenats com a admesos de la forma
següent:
a. Durant el curs en què esmenin la causa d’exclusió seran ordenats com la resta d’aspirants, en els termes previstos en l’apartat 2 de la
base general setena (prevista en l’annex de la Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016).
b. Durant el curs següent a aquell durant el qual l’hagin esmenada, per la puntuació que resulti d’aplicar el barem de mèrits que prevegi
la convocatòria corresponent.
c. L’ordenació durant el curs 2018-2019 s’adequarà al que disposi la corresponent convocatòria.
5. Supervisors del procés
5.1. Una vegada el funcionari interí prengui possessió de la plaça, el director ha de nomenar un professor tutor, preferentment un funcionari
de carrera de la mateixa especialitat que la del funcionari interí.
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5.2. Corresponen al director del centre i al professor tutor:
a) Informar sobre l’organització i el funcionament del centre, sobre els òrgans de govern i la coordinació didàctica i docent, sobre
l’autonomia pedagògica i de gestió dels centres reflectida en els diferents projectes institucionals, i sobre els plans i els programes
propis.
b) Donar suport a l’aspirant, assessorar-lo i facilitar-li estratègies per desenvolupar la tasca professional referides a les funcions
específiques dels professors en relació amb la programació didàctica i l’ensenyament de les diferents àrees, matèries, assignatures o
mòduls, i en relació amb l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes, juntament amb la gestió de l’aula, el treball en grup, la
resolució de conflictes, la tutorització dels alumnes, individual i de grup, i qualsevol altra qüestió que el professor tutor cregui
convenient.
c) Facilitar-li la inserció professional al centre.
d) Tutelar la tasca docent realitzada pel funcionari interí.
5.3. El professor tutor ha de compartir la responsabilitat sobre la programació dels ensenyaments dels alumnes amb el professor en formació i
ha de dur a terme les activitats d’inserció.
5.4. El director ha de supervisar les activitats d’inserció dirigides al funcionari interí.
6. Activitats d’inserció en el lloc de feina
Les activitats d’inserció en el lloc de feina tenen una finalitat formativa pràctica i poden consistir en el següent:
a) Desenvolupar activitats didàctiques tutelades pel professor tutor relacionades amb la programació d’aula o amb la programació
didàctica de l’àrea, matèria, assignatura o mòdul i l’avaluació dels alumnes.
b) Informar-se en relació amb la coordinació didàctica, el funcionament dels òrgans de govern i de coordinació docent i
l’organització i el funcionament del centre.
c) Participar en la comunitat educativa.
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7. Valoració de la tasca docent del funcionari interí objecte de tutorització
7.1. Una vegada el funcionari interí ha complert els trenta dies consecutius de servei efectiu al mateix centre, el tutor assignat ha d’informar
motivadament al director del centre sobre si la valoració de la tasca desenvolupada pel funcionari ha estat positiva o negativa.
7.2. Atesa la valoració del tutor el director pot:
a) Si està d’acord amb la valoració positiva del tutor, li ha de donar el vist-i-plau i ha de comunicar a la Direcció General de
Personal Docent la seva proposta perquè el funcionari interí sigui declarat apte en el procés de tutorització.
b) Si està d’acord amb la valoració negativa del tutor, li ha de donar el vist-i-plau mitjançant l’emissió d’un informe desfavorable
motivat sobre la tasca docent realitzada pel funcionari docent interí, i ha de traslladar l’expedient al Departament d’Inspecció
Educativa.
c) Si està en desacord amb la valoració positiva del tutor, ha d’informar desfavorablement, de forma motivada, sobre la tasca docent
desenvolupada pel funcionari interí, i ha de traslladar l’expedient al Departament d’Inspecció Educativa.
d) Si està en desacord amb la valoració negativa del tutor, ha d’informar favorablement, de forma motivada, sobre la tasca docent
desenvolupada pel funcionari interí, i ha de comunicar a la Direcció General de Personal Docent la seva proposta perquè sigui
declarat apte en el procés de tutorització.
7.3. El Departament d’Inspecció Educativa, una vegada rebut l’expedient, ha de lliurar una còpia de l’informe desfavorable del director al
funcionari interí perquè al·legui el que consideri oportú en el termini de 5 dies naturals.
7.4. L’inspector educatiu responsable de l’expedient, a la vista de la documentació que consta en l’expedient pot:
a) Donar el vist i plau a l’informe desfavorable del director del centre i comunicar a la Direcció General de Personal Docent la seva
proposta perquè el funcionari interí sigui declarat no apte en el procés de tutorització.
b) Emetre, motivadament, un informe favorable sobre la tasca docent realitzada pel funcionari interí i comunicar a la Direcció
General de Personal Docent la seva proposta perquè el funcionari interí sigui declarat apte en el procés de tutorització.
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Abans d’això, l’inspector pot realitzar les actuacions addicionals que consideri procedents, en especial entrevistes i observacions d’aula, per
tal de fonamentar la seva decisió.
En el cas que el funcionari interí hagi presentat al·legacions, l’inspector haurà de contestar-les en un informe adjunt, del qual donarà còpia al
funcionari interí.
7.5. No obstant el que disposa el punt 7.1 anterior, si el funcionari interí roman de forma continuada al centre o obté una nova plaça al mateix
centre, el tutor que correspongui ha de continuar la supervisió de la seva tasca docent. En aquest sentit, la proposta que hagi realitzat el
director per a què el funcionari interí sigui declarat apte pot ser modificada sempre que no hagi finalitzat el procediment. De la mateixa
manera, si el funcionari interí obté una plaça a un altre centre és susceptible de ser tutoritzat en aquest centre.
8. Indicadors de valoració
Els indicadors que s’han de tenir en compte, sempre que sigui possible, en la valoració de la tasca docent del funcionari interí objecte de
tutorització són els següents:
a) Planificació de l’activitat, d’acord amb els criteris del centre, de l’equip o del departament.
b) Programació didàctica i unitats didàctiques: adequació al curs o cicle; adaptació al grup o grups d’alumnes; compliment, i atenció
a la diversitat dels alumnes.
c) Desenvolupament de l’activitat docent (activitats d’ensenyament i aprenentatge): previsió de varietat d’activitats;
desenvolupament de l’activitat docent amb varietat de recursos i materials, i atenció a la diversitat dels alumnes, particularment als
que presenten necessitats especials i necessitats de suport específic.
d) Gestió de l’aula: presentació d’objectius i continguts per a cada UD; seguiment del treball dut a terme pels alumnes; síntesi final
del treball fet, observacions i conclusions; clima de l’aula, convivència, resolució de conflictes, i control del temps de
desenvolupament de les diferents activitats.
e) Avaluació dels alumnes: criteris d’avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes; aplicació dels criteris prevists en la programació
didàctica; aplicació d’estratègies metodològiques adequades perquè l’avaluació sigui contínua i formativa, i anàlisi dels resultats de
l’avaluació per millorar el procés.
f) Inserció en el centre de destinació: compliment de l’horari personal; integració en el claustre de professors; capacitat de treball en
equip; participació en les activitats del centre, escolars, complementàries i extraescolars; capacitat de relació i comunicació amb els
alumnes i les famílies, i coordinació amb altres serveis externs del centre.
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9. Finalització del procediment
Vistes les propostes dels directors i, si escau, del Departament d’Inspecció Educativa, i una vegada finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds per participar en la convocatòria d’interinitats per a cada curs escolar i abans que es faci pública la llista provisional d’aspirants
admesos, la directora general de Personal Docent dictarà una resolució per posar fi al procés amb indicació dels funcionaris interins declarats
aptes i no aptes en aquest procés que es farà publica a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent el mateix dia en que es dicti.
10. Repetició del procés de tutorització
10.1. Els funcionaris interins que siguin declarats no aptes en el procés de tutorització poden repetir aquest procés, de forma excepcional i per
una sola vegada, quan tornen a ser nomenats per un període de trenta dies o més en un mateix centre escolar.
10.2. En el cas de ser declarats no aptes per segona vegada, són exclosos de totes les borses d’aspirants a funcionaris a interins docents.
11. Funcionaris interins amb sanció disciplinària ferma
11.1. El mateix procés s’ha d’aplicar als aspirants a funcionaris interins que han estat exclosos de les borses per haver estat sancionats,
mitjançant una resolució ferma en via administrativa, per la comissió d’una falta disciplinària greu o molt greu, una vegada tornen a ser
admesos i sempre que se’ls adjudiqui una plaça per un període de 60 dies consecutius o més en un mateix centre.
11.2. Aquests funcionaris seran ordenats per la puntuació que resulti d’aplicar el barem de mèrits que prevegi la convocatòria corresponent
una vegada hagin estat declarats aptes en aquest procés.
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11.3. En el cas que aquests aspirants no puguin ser declarats aptes o siguin declarats no aptes seran ordenats com la resta d’aspirants, en els
termes previstos en l’apartat 2 de la base general setena (prevista a l’annex de la Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de
març de 2016). En el cas de ser declarats no aptes per segona vegada, són exclosos de totes les borses d’aspirants a funcionaris a interins
docents.
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4.3 Alumnes universitaris en pràctiques


Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament
Superior de 16 d’agost de 2016 per la qual es convoquen els centres
educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis
oficials de la Universitat de les Illes Balears.



Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament
Superior de 16 d’agost de 2016 per la qual es convoquen els centres
educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar
els estudiants en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster
Universitari de Formació del Professorat de la Universitat Nacional
d’Educació a Distància (UNED).

4.3

Direcció General de Política Universitària
i d’Ensenyament Superior

Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de
16 d’agost de 2016 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes
Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de
les Illes Balears
La formació permanent dels professors correspon a la Conselleria d’Educació i
Universitat, mentre que la Universitat de les Illes Balears (UIB) proporciona formació
acadèmica per obtenir les titulacions universitàries necessàries per desenvolupar la
tasca docent. Ambdues institucions comparteixen l’objectiu de regular la
col·laboració perquè els alumnes dels graus d’educació infantil, d’educació
primària, de psicologia, de pedagogia i del màster de formació del professorat
puguin dur a terme els pràcticums que figuren en els plans d’estudis.
D’acord amb els Convenis específics de col·laboració entre la Conselleria d’Educació
i Universitat i la Universitat de les Illes Balears la Conselleria ha de facilitar a la UIB
els centres educatius de la comunitat autònoma necessaris perquè els alumnes dels
estudis dels graus d’educació infantil, d’educació primària, de psicologia, de
pedagogia i del màster de formació del professorat puguin dur-hi a terme les
pràctiques. La Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior
ha d’aprovar i publicar a la pàgina web de la Direcció General
(<http://dguni.caib.es>) i al web educatiu de la Conselleria d’Educació i Universitat
(<http://weib.caib.es>) les convocatòries de centres de formació en pràctiques que
calgui per garantir que tots els alumnes que cursen aquests estudis puguin fer les
pràctiques que els corresponen.
Tots els centres educatius, tant els sostinguts totalment o parcialment amb fons
públics com els privats, que hagin estat reconeguts per la Conselleria d’Educació i
Universitat i segueixin el currículum oficial de les Illes Balears poden esdevenir
centres de formació en pràctiques i poden acollir alumnes en pràctiques dels estudis
esmentats d’acord amb criteris i normes que s’estableixen als annexos d’aquesta
resolució.
Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ
Primer
Convocar els centres d’educació infantil, primària, secundària, d’educació de
persones adultes, de formació professional, d’educació especial, els equips
d’orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) i els equips d’atenció primerenca
(EAP) i els centres de professors (CEP) de les Illes Balears, sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics o privats, que hagin estat reconeguts oficialment i
segueixin el currículum de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques dels
graus de d’educació infantil, d’educació primària, de pedagogia, de psicologia i del
Màster Universitari de Formació del Professorat que imparteix la Universitat de les
Illes Balears, d’acord amb els criteris i normes específiques que s’adjunten com a
annexos a aquesta Resolució.
Segon
Aprovar les bases de la convocatòria, que s’adjunten com a annexos 1, 2, 3 i 4 a
aquesta Resolució.
Tercer
Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la
pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior
(<http://dguni.caib.es>) i al web educatiu de la Conselleria d’Educació i Universitat
(<http://weib.caib.es>).
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
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procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 16 d’agost de 2016
El director general de Política Universitària
i d’Ensenyament Superior

Juan José Montaño Moreno
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ANNEX 1
Pràctiques dels estudis de grau d’educació infantil i d’educació primària
1. Finalitat de la convocatòria
1.1. L’objectiu d’aquesta convocatòria és facilitar a la UIB una relació dels centres
d’educació infantil, d’educació primària i d’educació especial de les Illes
Balears que compleixen els requisits especificats en el punt 1.3 d’aquest annex
1 i que disposen de professors per tutoritzar les pràctiques dels alumnes dels
estudis de grau d’educació infantil i d’educació primària de la UIB.
1.2. D’acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears
poden ser centres formadors d’estudiants universitaris en pràctiques, tant si
són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són
centres privats, sempre que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el
currículum de les Illes Balears.
1.3. La col·laboració entre els centres docents i la UIB, que ha de suposar un
enriquiment professional per als diferents participants, s’ha d’organitzar de
manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de les activitats docents
dels centres educatius.
2. Objectius de les pràctiques
Els objectius de les pràctiques són els següents:
a) Complementar els coneixements teòrics que els alumnes adquireixen a la
Facultat d’Educació amb l’experiència pràctica en un centre educatiu.
b) Implicar els equips educatius en les pràctiques dels estudis d’educació infantil i
d’educació primària perquè, a més de la relació amb el tutor de les pràctiques,
l’alumne en pràctiques conegui també l’organització i el funcionament general
del centre.
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c) Millorar la coordinació i la col·laboració entre els tutors dels pràcticums de la
Facultat d’Educació i els responsables dels centres en els quals es duen a terme
les pràctiques.
d) Facilitar el desenvolupament del treball en equip, a fi d’afavorir la col·laboració
entre els alumnes en pràctiques, els tutors de la Facultat d’Educació i els
professors dels centres educatius.
3. Destinataris de la convocatòria
Els destinataris d’aquesta convocatòria són els centres d’educació infantil,
d’educació primària i d’educació especial de les Illes Balears, tant els sostinguts
totalment o parcialment amb fons públics com els privats, que hagin estat
reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.
4. Presentació de les sol·licituds per acollir alumnes en pràctiques de la UIB
Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al
GestIB en el termini comprès entre el 16 d’agost i el 9 de setembre de 2016, han de
fer clic damunt l’enllaç «UIB» i han d’emplenar la sol·licitud telemàtica que hi
trobaran, en la qual han d’escollir entre els diferents pràcticums atenent les dates en
què es faran.
5. Criteris d’admissió
Per participar en aquesta convocatòria, els centres han de complir els requisits
següents:
5.1 En relació als centres:
1. Haver complert els compromisos adquirits en convocatòries anteriors.
2. En el cas dels centres públics, s’ha d’haver informat el claustre i el consell
escolar del centre de la decisió de participar en la convocatòria.
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3. Al centre hi ha d’haver professors que vulguin ser tutors d’estudiants en
pràctiques durant el curs acadèmic.
5.2

En relació als professors que han de fer de tutors:
1. En el cas dels centres públics han de ser funcionaris de carrera o bé
funcionaris interins amb tres anys d’experiència docent.
Als centres privats concertats o privats han de ser professors amb una
experiència mínima de tres cursos.
2. A més, en el cas de les pràctiques de menció, els tutors han de tenir una
jornada mínima en l’especialitat de 12 hores setmanals en el centre,
excepte en casos degudament justificats.

6. Calendari i durada de les pràctiques
Segons el que preveu la UIB, els pràcticums es duran a terme d’acord amb el
calendari següent:
a) Grau d’educació infantil:
 Pràcticum II: del 15 de febrer al 31 de maig de 2017.
b) Grau d’educació primària:
 Pràcticum I: del 27 de febrer al 2 de juny de 2017.
 Pràcticum II: del 26 de setembre al 22 de desembre de 2016.
 Pràcticum de menció: del 3 d'abril al 2 de juny de 2017.
7. Compensació per la participació en les pràctiques
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7.1. D’acord amb el Conveni específic de col·laboració subscrit l’11 de setembre de
2009, la Universitat de les Illes Balears ha d’aportar a cada centre una
quantitat per cada estudiant i per cada crèdit de cada assignatura de
pràctiques. Aquesta quantitat es fixa cada any acadèmic d’acord amb el decret
relatiu a la prestació de serveis acadèmics universitaris per als estudis de grau
d’infantil i de grau de primària. En tot cas, ha de ser equivalent al 60 % del preu
de la primera matrícula de les pràctiques del grau. En haver finalitzat el període
de pràctiques de l’any acadèmic, i una vegada que la direcció del centre
educatiu hagi presentat un certificat en què s’acrediti que l’activitat s’ha duit a
terme, la Universitat ha d’ingressar al compte corrent del centre la quantitat
que correspongui. Els centres han de destinar aquesta quantitat
prioritàriament als nivells, cicles o àrees dels mestres tutors dels estudiants en
pràctiques.
7.2. Els tutors dels estudiants en pràctiques tenen dret a obtenir un certificat de 30
hores de formació (3 crèdits) pel fet de participar en el programa. En el cas
d’haver-hi més professors implicats en la tutorització de les pràctiques, el
director ha de certificar les hores impartides per aquests professors, a fi que
puguin obtenir un certificat de formació atenent les hores que hi han dedicat:






De 8 a 100: 10 hores de formació (1 crèdit)
De 101 a 150: 15 hores de formació (1,5 crèdits)
De 151 a 200: 20 hores de formació (2 crèdits)
De 201 a 250: 25 hores de formació (2,5 crèdits)
De 251 a 300: 30 hores de formació (3 crèdits)

7.3. Els coordinadors dels centres de formació en pràctiques tenen dret a obtenir
un certificat de 30 hores de formació (3 crèdits) pel fet de participar en el
programa.
7.4. Els coordinadors i els tutors dels estudiants en pràctiques tenen dret a obtenir,
si el demanen a la UIB, el carnet de col·laborador de la Universitat per a l’any
acadèmic posterior a l’any en què s’han duit a terme les pràctiques.
8. Seguiment de les pràctiques
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8.1. El director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior pot
convocar, quan sigui necessari, una comissió mixta integrada per tècnics de la
UIB i del Servei d’Universitat. Les modificacions que es puguin produir abans
de l’inici del període de pràctiques, tant en relació amb la llista de centres com
en relació amb el nombre de tutors, i les incidències que hi hagi durant el
desenvolupament de les pràctiques s’han de comunicar a la Direcció General
de Política Universitària i d’Ensenyament Superior.
8.2. D’altra banda, el Servei d’Universitat té assignades les funcions següents:
 Comprovar que els centres compleixen els requisits que preveu aquesta
convocatòria.
 Quan calgui, requerir als responsables dels centres sol·licitants que completin la
documentació preceptiva o rectifiquin les deficiències detectades en la
sol·licitud.
 Formular la proposta amb la relació de centres de pràctiques, de coordinadors i
de tutors.
9. Resolució de la convocatòria
9.1. El Servei d’Universitat ha d’elaborar la proposta de resolució provisional i l’ha
d’elevar al director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior
perquè l’aprovi. Una vegada aprovada, s’ha de publicar a la pàgina web de la
Direcció General (<http://dguni.caib.es>) i al web educatiu de la Conselleria
d’Educació i Universitat (<http://weib.caib.es>), i s’ha d’obrir un termini de
deu dies naturals perquè els centres educatius puguin formular-hi al·legacions.
9.2. El Servei d’Universitat, després d’examinar les al·legacions presentades a la
resolució provisional, ha de formular la proposta definitiva al director general
de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, que ha de dictar la resolució
definitiva de la convocatòria amb la relació dels centres de les Illes Balears que
la Conselleria posa a disposició de la UIB perquè els alumnes dels estudis de
grau d’educació infantil i d’educació primària hi facin les pràctiques. Aquesta
relació definitiva s’ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de
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Política Universitària i d’Ensenyament Superior i al web educatiu de la
Conselleria d’Educació i Universitat.
10. Assignació dels estudiants als centres
La Facultat d’Educació ha d’assignar els estudiants als centres de formació en
pràctiques d’acord amb l’especialitat dels alumnes, la ubicació del centre i altres
criteris objectius establerts per la mateixa Facultat. D’altra banda, amb la finalitat
de no alterar el funcionament habitual dels centres educatius, el nombre màxim
d’estudiants en pràctiques assignats a un centre no pot superar la tercera part del
nombre de professors. Cada professor pot ser tutor d’un màxim de dos alumnes
simultàniament.
11. Comunicació de la relació de centres
11.1.Abans de l’inici dels diferents períodes de pràctiques, la Facultat d’Educació ha
de comunicar a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament
Superior la relació d’alumnes dels pràcticums dels graus d’educació infantil i
d’educació primària, així com la relació de centres que tindran alumnes en
pràctiques. En aquesta relació s’hi ha d’indicar el nom dels professors de la
UIB que seran tutors dels estudiants en pràctiques, així com el nom i
l’especialitat dels estudiants.
11.2.La Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha
d’informar la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de les
pràctiques que es duen a terme als centres docents.
12. Funció dels centres
La funció principal dels centres és que els alumnes que hi fan les pràctiques
coneguin el context educatiu, a fi que puguin completar els coneixements teòrics que
adquireixen a la Facultat d’Educació. Tant els coneixements teòrics com
l’experiència pràctica són necessaris en la formació que han d’assolir els nous
professionals de l’ensenyament. A aquest fi, els centres han de facilitar la
participació dels alumnes en pràctiques en les activitats habituals del centre.

9

13. Funcions del coordinador de centre
El coordinador de Pràcticum del centre s'ha d’encarregar de rebre als estudiants en
pràctiques, ensenyar-los el funcionament del centre (horaris, rutines i organització),
explicar-los les actituds, compromisos i responsabilitats que s'esperen d'ells, i
posar-los en contacte amb el seu tutor de centre.
14. Funcions dels tutors
14.1 Els tutors de centre han de familiaritzar als estudiants amb la dinàmica de
l'aula, organitzant-los les tasques i la seva intervenció en la classe, supervisant el
disseny i la planificació docent, orientant-los sobre la seva actuació, i revisant les
seves notes d'observació i el seu dossier de pràctiques docents.
14.2 Fer un seguiment del treball dels estudiants en el centre, observar i supervisar la
seva implicació i actuació a les diferents àrees de competència.
14.3 Emplenar l’informe d'avaluació, el qual ha d’ésser objectiu i basat en criteris
d’assoliment de competències, i fer-ho arribar al professor tutor de la Facultat
d’Educació.
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ANNEX 2
Pràctiques dels estudis de grau de pedagogia
1. Finalitat de la convocatòria
1.1. L’objectiu d’aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat de les Illes Balears
una relació dels centres que poden acollir estudiants en pràctiques dels estudis
de grau de pedagogia d’aquesta Universitat atès que compleixen els requisits
especificats en el punt següent i disposen de professors per tutoritzar les
pràctiques dels alumnes.
1.2. D’acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears
poden ser centres formadors d’estudiants universitaris en pràctiques, tant si
són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són
centres privats, sempre que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el
currículum de les Illes Balears.
1.3. La col·laboració entre els centres docents i la Universitat de les Illes Balears,
que ha de suposar un enriquiment professional per als diferents participants,
s’ha d’organitzar de manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de
les activitats docents dels centres educatius.
2. Objectius de les pràctiques
Els objectius de les pràctiques són els següents:
a) Complementar els coneixements teòrics que els alumnes adquireixen en els
estudis de pedagogia amb l’experiència pràctica en un centre educatiu.
b) Implicar els equips educatius en les pràctiques dels estudis de pedagogia,
perquè, a més de la relació amb els tutors de les pràctiques, els alumnes en
pràctiques coneguin també l’organització i el funcionament general del centre.
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c) Millorar la coordinació i la col·laboració entre els tutors del pràcticum dels
estudis de pedagogia i els responsables dels centres en els quals es duen a terme
les pràctiques.
d) Facilitar el desenvolupament del treball en equip, a fi d’afavorir la col·laboració
entre els alumnes en pràctiques, els tutors acadèmics dels estudis de pedagogia i
els professors dels centres educatius.
3. Destinataris de la convocatòria
Els destinataris d’aquesta convocatòria són els departaments d’orientació dels
centres de secundària, d’educació de persones adultes i d’educació especial, els
equips d’orientació educativa i psicopedagògica (EOEP), els equips d’atenció
primerenca (EAP) i els centres de professors (CEP) de les Illes Balears, sostinguts
totalment o parcialment amb fons públics o privats, que hagin estat reconeguts
oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.
4. Presentació de les sol·licituds
Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al
GestIB en el termini comprès entre el 16 d’agost i el 15 de setembre de 2016, han de
fer clic damunt l’enllaç «UIB» i han d’emplenar la sol·licitud telemàtica que hi
trobaran, en la qual han d’escollir el pràcticum del grau de pedagogia.
5. Criteris d’admissió
Per participar en aquesta convocatòria, els centres han de complir els requisits
següents:
5.1. Pel que fa als centres:
a) En el cas dels centres públics, s’ha d’haver informat el claustre i el consell escolar
del centre de la decisió de participar en la convocatòria.
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b) Hi ha d’haver professors que vulguin ser tutors d’estudiants en pràctiques
durant el curs acadèmic.
5.2. Pel que fa als professors tutors de les pràctiques:
a) En el cas dels centres públics, els tutors han de ser funcionaris de carrera o bé
funcionaris interins amb tres anys d’experiència docent.
b) Als centres privats concertats o privats, els tutors de les pràctiques han de tenir
una experiència mínima de tres cursos.
c) Segons la tipologia del centre, els professors tutors han de complir els requisits
següents:
 Ser professors d’ensenyament secundari de les especialitats de pedagogia i
exercir la funció d’orientador o impartir docència en un centre en una plaça de
l’especialitat de formació i orientació laboral (FOL), intervenció
sociocomunitària o serveis a la comunitat.
 Ser professionals que exerceixen funcions psicopedagògiques als EAP, als EOEP i
als CEP.
 Ser professors de persones adultes o mestres d’educació infantil, primària o de
centres especials que exerceixen funcions pedagògiques, de direcció de centre,
de coordinació de projectes formatius, d’intervenció o d’innovació educativa.
6. Calendari i durada de les pràctiques
Segons el que preveu la Universitat, el pràcticum del grau de pedagogia s’ha de dur a
terme durant el primer semestre del curs 2016-2017 i s’han de fer 420 hores de
pràctiques al centre en el període comprès entre el mes d’octubre de 2016 i el mes
de gener de 2017.
7. Compensació per participar en les pràctiques
7.1. La Universitat de les Illes Balears ha d’aportar a cada centre una quantitat per
cada estudiant i per cada crèdit de cada assignatura de pràctiques. Aquesta
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quantitat es fixa cada any acadèmic d’acord amb el decret relatiu a la prestació
de serveis acadèmics universitaris per als ensenyaments del grau de pedagogia.
En tot cas, ha de ser equivalent al 60 % del preu de la primera matrícula de les
pràctiques. En haver finalitzat el període de pràctiques de l’any acadèmic, i una
vegada que la direcció del centre educatiu hagi presentat un certificat en què
s’acrediti que l’activitat s’ha duit a terme, la Universitat ha d’ingressar al
compte corrent del centre la quantitat que correspongui. Els centres han de
destinar aquesta quantitat prioritàriament als nivells, cicles o àrees dels tutors
dels estudiants en pràctiques.
7.2. Els tutors dels estudiants en pràctiques tenen dret a obtenir un certificat de 30
hores de formació (3 crèdits) per participar en el programa.
7.3. Els coordinadors dels centres de formació en pràctiques tenen dret a obtenir
un certificat de 30 hores de formació (3 crèdits) per participar en el programa.
7.4. Els coordinadors i els tutors dels estudiants en pràctiques tenen dret a obtenir,
si el demanen a la UIB, el carnet de col·laborador de la Universitat per a l’any
acadèmic posterior a l’any en què s’han duit a terme les pràctiques.
8. Seguiment de les pràctiques
8.1. El director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior pot
convocar, quan sigui necessari, una comissió mixta integrada per tècnics de la
UIB i del Servei d’Universitat. Les modificacions que es puguin produir abans
de l’inici del període de pràctiques, tant en relació amb la llista de centres com
en relació amb el nombre de tutors, i les incidències que hi hagi durant el
desenvolupament de les pràctiques s’han de comunicar a la Direcció General
de Política Universitària i d’Ensenyament Superior.
8.2. D’altra banda, el Servei d’Universitat té assignades les funcions següents:
 Comprovar que els centres compleixen els requisits que preveu aquesta
convocatòria.
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 Quan calgui, requerir als responsables dels centres sol·licitants que completin la
documentació preceptiva o rectifiquin les deficiències detectades en la
sol·licitud.
 Formular la proposta amb la relació de centres de pràctiques, de coordinadors i
de tutors.
9. Resolució de la convocatòria
9.1. El Servei d’Universitat ha d’elaborar la proposta de resolució provisional i l’ha
d’elevar al director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior
perquè l’aprovi. Una vegada aprovada, s’ha de publicar a la pàgina web de la
Direcció General (<http://dguni.caib.es>) i al web educatiu de la Conselleria
d’Educació i Universitat (<http://weib.caib.es>), i s’ha d’obrir un termini de
deu dies naturals perquè els centres educatius puguin formular-hi al·legacions.
9.2. El Servei d’Universitat, després d’examinar les al·legacions presentades a la
resolució provisional, ha de formular la proposta definitiva al director general
de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, que ha de dictar la resolució
definitiva de la convocatòria amb la relació dels centres de les Illes Balears que
la Conselleria posa a disposició de la UIB perquè els alumnes dels estudis de
grau de pedagogia hi facin les pràctiques. Aquesta relació definitiva s’ha de
publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i
d’Ensenyament Superior i al web educatiu de la Conselleria d’Educació i
Universitat.
10. Assignació dels estudiants als centres
10.1.El coordinador dels estudis de grau de pedagogia ha d’assignar els estudiants
als centres de formació en pràctiques d’acord amb l’especialitat dels alumnes,
la ubicació del centre i altres criteris objectius establerts per la mateixa Facultat
d’Educació.
10.2.Amb la finalitat de no alterar el funcionament habitual dels centres educatius,
el nombre màxim d’estudiants en pràctiques assignats a un centre no pot
superar la tercera part del nombre de professors.
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10.3.Cada professor pot ser tutor d’un màxim de dos alumnes simultàniament.
11. Comunicació de la relació de centres
11.1.Abans d’iniciar els diferents períodes de pràctiques, el coordinador de les
pràctiques de pedagogia ha de comunicar a la Direcció General de Política
Universitària i d’Ensenyament Superior la relació d’alumnes del pràcticum del
grau oficial de pedagogia, així com la relació de centres que tindran alumnes
en pràctiques. En aquesta relació s’hi ha d’indicar el nom dels professors de la
UIB que seran tutors dels estudiants en pràctiques, i també el nom i
l’especialitat dels estudiants.
11.2.La Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha
d’informar la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de les
pràctiques que es duen a terme als centres docents.
12. Funcions dels centres
12.1.La funció principal dels centres és procurar que els alumnes que hi fan les
pràctiques coneguin el context educatiu, a fi que puguin completar els
coneixements teòrics que adquireixen en els estudis de pedagogia de la UIB.
Tant els coneixements teòrics com l’experiència pràctica són necessaris en la
formació que han d’assolir els nous professionals de l’ensenyament. Amb
aquesta finalitat, els centres han de facilitar que els alumnes en pràctiques
participin en les activitats habituals del centre.
12.2. També és funció dels centres facilitar el desenvolupament del treball en equip
a fi que els alumnes en pràctiques i els tutors acadèmics de la Facultat d’Educació
puguin participar en els projectes dels centres educatius, els EOEP, els EAP i els CEP
de les Illes Balears.
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ANNEX 3
Pràctiques dels estudis de grau de psicologia
1. Finalitat de la convocatòria
1.1. L’objectiu d’aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat de les Illes Balears
una relació dels centres que poden acollir estudiants en pràctiques dels estudis
de grau de psicologia d’aquesta Universitat atès que compleixen els requisits
especificats en el punt següent i disposen de professors per tutoritzar les
pràctiques dels alumnes.
1.2. D’acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears
poden ser centres formadors d’estudiants universitaris en pràctiques, tant si
són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són
centres privats, sempre que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el
currículum de les Illes Balears.
1.3. La col·laboració entre els centres docents i la Universitat de les Illes Balears,
que ha de suposar un enriquiment professional per als diferents participants,
s’ha d’organitzar de manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de
les activitats docents dels centres educatius.
2. Objectius de les pràctiques
Els objectius de les pràctiques són els següents:
a) Complementar els coneixements teòrics que els alumnes adquireixen en els
estudis de psicologia amb l’experiència pràctica en un centre educatiu.
b) Implicar els equips educatius en les pràctiques dels estudis de psicologia perquè,
a més de la relació amb els tutors de les pràctiques, els alumnes en pràctiques
coneguin també l’organització i el funcionament general del centre.
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c) Millorar la coordinació i la col·laboració entre els tutors dels pràcticums dels
estudis de psicologia i els responsables dels centres en els quals es duen a terme
les pràctiques.
d) Facilitar el desenvolupament del treball en equip, a fi d’afavorir la col·laboració
entre els alumnes en pràctiques, els tutors acadèmics dels estudis de psicologia i
els professors dels centres educatius.
3. Destinataris de la convocatòria
Els destinataris d’aquesta convocatòria són els departaments d’orientació dels
centres d’educació infantil, primària i secundària, els centres d’educació de persones
adultes, de formació professional i d’educació especial, els EOEP i els EAP i els CEP
de les Illes Balears, sostinguts totalment o parcialment amb fons públics o privats,
que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.
4. Presentació de les sol·licituds
Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al
GestIB en el termini comprès entre el 16 d’agost i el 15 de setembre de 2016, han de
fer clic damunt l’enllaç «UIB» i han d’emplenar la sol·licitud telemàtica que hi
trobaran, en la qual han d’escollir entre els diferents pràcticums atenent les dates en
què es faran.
5. Criteris d’admissió
Per participar en aquesta convocatòria, s’han de complir els requisits següents:
5.1. Pel que fa als centres:
a) En el cas dels centres públics, s’ha d’haver informat el claustre i el consell escolar
del centre de la decisió de participar en aquesta convocatòria.
b) Hi ha d’haver professors que vulguin ser tutors d’estudiants en pràctiques
durant el curs acadèmic.
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5.2. Pel que fa als professors tutors de les pràctiques:
a) En el cas dels centres públics han de ser funcionaris de carrera o bé funcionaris
interins amb tres anys d’experiència docent.
b) En el cas dels centres privats concertats o privats han de tenir una experiència
mínima de tres cursos.
c) Segons la tipologia del centre, els professors tutors han de complir els requisits
següents:
 Ser professors d’ensenyament secundari o de formació professional de les
especialitats de psicologia o psicopedagogia i exercir la funció d’orientador o
impartir docència en places de l’especialitat de formació i orientació laboral
(FOL), intervenció sociocomunitària o serveis a la comunitat.
 Ser professionals que exerceixen funcions psicopedagògiques als EAP, als EOEP i
als CEP.
 Ser professors de persones adultes o mestres d’educació infantil, primària o de
centres especials que exerceixen funcions psicopedagògiques, de direcció de
centre, de coordinació de projectes formatius, d’intervenció o d’innovació
educativa.
6. Calendari i durada de les pràctiques
Segons el que preveu la Universitat, els pràcticums s’han de dur a terme d’acord
amb el calendari següent:
 Primer semestre (del 24 d’octubre de 2016 fins al 13 de gener de 2017)
 Segon semestre (del 20 de febrer fins al 31 de maig de 2017)
7. Compensació per participar en les pràctiques
7.1. La Universitat de les Illes Balears ha d’aportar a cada centre una quantitat per
cada estudiant i per cada crèdit de cada assignatura de pràctiques. Aquesta
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quantitat es fixa cada any acadèmic d’acord amb el decret relatiu a la prestació
de serveis acadèmics universitaris per als estudis de psicologia. En tot cas, ha
de ser equivalent al 60 % del preu de la primera matrícula de les pràctiques. En
haver finalitzat el període de pràctiques de l’any acadèmic, i una vegada que la
direcció del centre educatiu hagi presentat un certificat en què s’acrediti que
l’activitat s’ha duit a terme, la Universitat ha d’ingressar al compte corrent del
centre la quantitat que correspongui. Els centres han de destinar aquesta
quantitat prioritàriament als nivells, cicles o àrees dels tutors dels estudiants en
pràctiques.
7.2. Els tutors dels estudiants en pràctiques tenen dret a obtenir un certificat de 30
hores de formació (3 crèdits) per participar en el programa.
7.3. Els coordinadors dels centres de formació en pràctiques tenen dret a obtenir
un certificat de 30 hores de formació (3 crèdits) per participar en el programa.
7.4. Els coordinadors i els tutors dels estudiants en pràctiques tenen dret a obtenir,
si el demanen a la UIB, el carnet de col·laborador de la Universitat per a l’any
acadèmic posterior a l’any en què s’han duit a terme les pràctiques.
8. Seguiment de les pràctiques
8.1. El director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior pot
convocar, quan sigui necessari, una comissió mixta integrada per tècnics de la
UIB i del Servei d’Universitat. Les modificacions que es puguin produir abans
de l’inici del període de pràctiques, tant en relació amb la llista de centres com
en relació amb el nombre de tutors, i les incidències que hi hagi durant el
desenvolupament de les pràctiques s’han de comunicar a la Direcció Generalde
Política Universitària i d’Ensenyament Superior
8.2. D’altra banda, el Servei d’Universitat té assignades les funcions següents:
 Comprovar que els centres compleixen els requisits que preveu aquesta
convocatòria.
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 Quan calgui, requerir als responsables dels centres sol·licitants que completin la
documentació preceptiva o rectifiquin les deficiències detectades en la
sol·licitud.
 Formular la proposta amb la relació de centres de pràctiques, de coordinadors i
de tutors.
9. Resolució de la convocatòria
9.1. El Servei d’Universitat ha d’elaborar una proposta de resolució provisional i
l’ha d’elevar al director general de Política Universitària i d’Ensenyament
Superior perquè l’aprovi. Una vegada aprovada, s’ha de publicar a la pàgina
web de la Direcció General (<http://dguni.caib.es>) i al web educatiu de la
Conselleria d’Educació i Universitat (<http://weib.caib.es>), i s’ha d’obrir un
termini de deu dies naturals perquè els centres educatius puguin formular-hi
al·legacions.
9.2. El Servei d’Universitat, després d’examinar les al·legacions presentades a la
resolució provisional, ha de formular la proposta definitiva al director general
de Política Universitària i d’Ensenyament superior, que ha de dictar la resolució
definitiva de la convocatòria amb la relació dels centres de les Illes Balears que
la Conselleria posa a disposició de la UIB perquè els alumnes dels estudis de
grau de psicologia hi facin les pràctiques. Aquesta relació definitiva s’ha de
publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i
d’Ensenyament Superior i al web educatiu de la Conselleria d’Educació i
Universitat.
10. Assignació dels estudiants als centres
10.1.El coordinador acadèmic dels estudis de grau de psicologia ha d’assignar els
estudiants als centres de formació en pràctiques d’acord amb l’especialitat dels
alumnes, la ubicació del centre i altres criteris objectius establerts per la
Facultat de Psicologia.
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10.2.Amb la finalitat de no alterar el funcionament habitual dels centres educatius,
el nombre màxim d’estudiants en pràctiques assignats a un centre no pot
superar la tercera part del nombre de professors.
10.3.Cada professor pot ser tutor d’un màxim de dos alumnes simultàniament.
11. Comunicació de la relació de centres
11.1.Abans d’iniciar els diferents períodes de pràctiques, el coordinador acadèmic
de les pràctiques de psicologia ha de comunicar a la Direcció General de
Política Universitària i d’Ensenyament Superior la relació d’alumnes del
pràcticum del grau oficial de psicologia, així com la relació de centres que
tindran alumnes en pràctiques. En aquesta relació s’hi ha d’indicar el nom dels
professors de la UIB que seran tutors dels estudiants en pràctiques, així com el
nom i l’especialitat dels estudiants.
11.2.La Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha
d’informar la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de les
pràctiques que es duen a terme als centres docents.
12. Funcions dels centres
12.1.La funció principal dels centres és que els alumnes que hi fan les pràctiques
coneguin el context educatiu, a fi que puguin completar els coneixements
teòrics que adquireixen en els estudis de psicologia de la UIB. Tant els
coneixements teòrics com l’experiència pràctica són necessaris en la formació
que han d’assolir els nous professionals de psicologia en l’àmbit educatiu.
Amb aquesta finalitat, els centres han de facilitar que els alumnes en
pràctiques participin en les activitats habituals del centre.
12.2.També és funció dels centres facilitar el desenvolupament del treball en equip a
fi que els alumnes en pràctiques i els tutors acadèmics de la Facultat de
Psicologia puguin participar en els projectes dels centres educatius, els EOEP,
els EAP i els CEP de les Illes Balears.
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ANNEX 4
Pràctiques dels estudis de Màster Universitari de Formació del Professorat
1. Finalitat de la convocatòria
1.1. La finalitat d’aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat de les Illes
Balears una relació dels centres d’educació secundària obligatòria, de
batxillerat, d’educació de persones adultes, de formació professional,
d’ensenyaments artístics, d’ensenyaments d’idiomes i d’ensenyaments
esportius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en el punt
7.1 i que disposen de professors per tutoritzar les pràctiques dels alumnes del
Màster Universitari de Formació del Professorat.
1.2. D’acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears
poden ser centres formadors d’estudiants universitaris en pràctiques, tant si
són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són
centres privats, sempre que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el
currículum de les Illes Balears.
1.3. Aquesta col·laboració entre els centres docents i la UIB, que ha de suposar un
enriquiment professional per als diferents participants, s’ha d’organitzar de
manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de les activitats docents
dels centres educatius.
2. Objectius de les pràctiques
2.1. Amb les pràctiques es pretén que els alumnes tenguin l’oportunitat de
participar en totes les activitats que es duen a terme en un centre educatiu i
que en coneguin l’organització i el funcionament general, a fi que puguin
desenvolupar en un context real els coneixements teòrics adquirits en els
mòduls genèric i específic del Màster.
2.2. També es pretén aprofitar l’experiència dels professionals docents, dels equips
directius i dels departaments, i la seva implicació en l’organització i el
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funcionament general del centre, per millorar el desenvolupament del Màster
Universitari de Formació del Professorat.
2.3. Així mateix, perquè aquests objectius es puguin assolir, també es persegueix
establir una coordinació eficaç entre els tutors acadèmics de la Universitat i els
coordinadors i tutors de pràctiques dels centres.
3. Destinataris de la convocatòria
Els destinataris d’aquesta convocatòria són els centres d’educació secundària
obligatòria, de batxillerat, d’educació de persones adultes, de formació
professional, d’ensenyaments artístics, d’ensenyaments d’idiomes i d’ensenyaments
esportius de les Illes Balears, tant els sostinguts totalment o parcialment amb fons
públics com els privats, que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el
currículum de les Illes Balears.
4. Funcions de la Universitat
4.1. La UIB ha d’organitzar sessions informatives i de coordinació perquè els
centres tenguin tota la informació necessària per dur a terme les pràctiques:
dates, durada, pla d’estudis, funcions dels tutors de pràctiques, estratègies de
tutoria, avaluació de les pràctiques, materials de suport, etc. Aquestes sessions
han de formar part d’un seminari de deu hores de durada impartit en horari no
lectiu dels centres educatius, l’assistència al qual s’acreditarà als assistents.
Abans de començar el període de pràctiques, la UIB ha de lliurar el programa
del seminari a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament
Superior.
4.2. Els coordinadors de pràctiques dels centres educatius disposaran d’una guia
per facilitar el desenvolupament de les pràctiques als centres i la coordinació
amb els tutors acadèmics de la Universitat, a fi que els alumnes del Màster
puguin fer les pràctiques de manera adequada.
5. Funcions del director del Màster, dels tutors acadèmics i dels tutors de pràctiques
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5.1. El director del Màster ha d’assignar a cada estudiant un tutor acadèmic de la
Universitat, que és el responsable de fer el seguiment de les pràctiques de
l’alumne i d’avaluar-les. En l’avaluació, ha de tenir en compte necessàriament
les aportacions fetes pel centre.
5.2. El director del centre on es duen a terme les pràctiques, o la persona que
delegui, ha de coordinar les pràctiques dels alumnes del Màster assignats al
centre.
5.3. Els tutors acadèmics han d’assignar un tutor del centre a cada alumne de
pràctiques i han de coordinar les pràctiques de cada especialitat.
5.4. Els tutors de pràctiques del centre s’han d’encarregar de tutoritzar el
desenvolupament de les pràctiques. Les seves funcions són assessorar els
alumnes del Màster; promoure la seva participació en les activitats que es duen
a terme al centre; fomentar la seva col·laboració en el màxim nombre possible
de matèries relacionades amb l’especialitat cursada, així com en grups i nivells
diferents, i proporcionar al tutor acadèmic la informació necessària per avaluar
els alumnes.
6. Presentació de les sol·licituds
Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al
GestIB en el termini comprès entre el 12 i el 30 de setembre de 2016, han de fer clic
a l’enllaç «UIB» i, a continuació, a l’enllaç «Màster Universitari de Formació del
Professorat» i han d’emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran.
7. Criteris d’admissió
Per participar en aquesta convocatòria, s’han de complir els requisits següents:
7.1. Amb relació als centres:
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a) S’ha d’haver informat el claustre i el consell escolar del centre de la decisió
d’admetre alumnes en pràctiques del Màster Universitari de Formació del
Professorat.
b) Al centre hi ha d’haver professors que vulguin ser tutors d’estudiants en
pràctiques durant el curs acadèmic.
7.2. Amb relació als professors que han de fer de tutors:
a) Han de tenir una experiència docent mínima de tres cursos.
b) Cap professor no pot tutoritzar més de dos alumnes simultàniament.
8. Durada i dates de les pràctiques
D’acord amb el calendari previst per la UIB, les pràctiques es duran a terme en dos
períodes:
I. De l' 1 al 22 de desembre de 2016 (10 dies d'observació en funció del calendari
escolar del centre).
II. Del 6 de març al 12 de maig de 2017.
Així mateix, la Universitat ha d’informar la Direcció General i els centres de les
circumstàncies que puguin alterar aquest calendari i de qualsevol altre aspecte que
afecti el desenvolupament correcte de les pràctiques.
9. Assegurança d’accidents i responsabilitat civil dels estudiants en pràctiques
9.1. Els estudiants en pràctiques estan coberts per l’assegurança escolar
universitària. La UIB ha de subscriure una pòlissa d’assegurança d’accidents
per al període de pràctiques per als estudiants als quals no es pot aplicar
aquesta assegurança perquè excedeixen l’edat de 28 anys establerta en la
normativa vigent o per qualsevol altre motiu.
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9.2. D’altra banda, la UIB ha de cobrir amb una assegurança la responsabilitat civil
dels estudiants en pràctiques per les incidències que puguin ocórrer als centres
docents com a conseqüència de la realització de les pràctiques.
10. Compensacions per la participació en les pràctiques
10.1.D’acord amb el Conveni subscrit l’11 de setembre de 2009, la UIB ha d’aportar
a cada centre una quantitat per cada alumne del Màster que hi faci les
pràctiques. Aquesta quantitat es fixa cada any acadèmic d’acord amb el decret
sobre la prestació de serveis acadèmics universitaris en vigor en el període de
pràctiques. En tot cas, ha de ser equivalent al preu de la primera matrícula de
les pràctiques del Màster.
En haver finalitzat el període de pràctiques de l’any acadèmic, i una vegada que
la secretaria de cada centre hagi acreditat, amb un certificat adreçat al
Vicerectorat de Docència de la UIB, que l’activitat s’ha duit a terme, la
Universitat ha d’ingressar al compte corrent de cada centre educatiu la
quantitat que correspongui abans del 30 de juny de 2016. Els centres han de
destinar aquesta quantitat preferentment als departaments implicats en les
pràctiques.
Els coordinadors i els tutors dels estudiants en pràctiques tenen dret a obtenir,
si la demanen, la targeta universitària de la UIB per a l’any acadèmic posterior
a l’any en què s’han duit a terme les pràctiques.
10.2.En acabar el període de pràctiques, i sempre abans del 30 de juny, els directors
dels centres han de comunicar a la Direcció General de Política Universitària i
d’Ensenyament Superior, mitjançant un certificat emès via GestIB, el nom del
coordinador i dels tutors de les pràctiques que s’han fet al seu centre. Per la
seva banda, el director del Màster també ha de remetre a aquesta Direcció
General una llista amb tots els coordinadors i tutors que han acabat
satisfactòriament la tutoria, mentre que el coordinador del seminari de
formació de tutors organitzat per la UIB li ha de fer arribar, també abans del
30 de juny, les actes d’assistència al seminari. La Direcció General de Política
Universitària i d’Ensenyament Superior ha de validar aquests documents i ha
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d’iniciar els tràmits perquè el Servei de Formació i Aprenentatge de la Direcció
General d'Innovació i Comunitat Educativa certifiqui 30 hores de formació als
docents que han fet tasques de coordinació o de tutoria i 10 hores de formació
als que han assistit al seminari. Només es pot obtenir un certificat per la
mateixa tipologia de tutoria de pràctiques, encara que es tuteli més d’un
estudiant.
11. Seguiment de les pràctiques
11.1.El director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior pot
convocar una comissió mixta quan sigui necessari i ho consideri oportú. Les
modificacions que es puguin produir abans de l’inici del període de pràctiques,
tant en relació amb la llista de centres com en relació amb el nombre de tutors,
i les incidències que hi hagi durant el desenvolupament de les pràctiques s’han
de comunicar a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament
Superior.
11.2.D’altra banda, el Servei d’Universitat té assignades les funcions següents:
 Comprovar que els centres compleixen els requisits que preveu aquesta
convocatòria.
 Quan calgui, requerir als responsables dels centres sol·licitants que completin
la documentació preceptiva o rectifiquin les deficiències detectades en la
sol·licitud.
 Formular la proposta amb la relació de centres de pràctiques, de
coordinadors i de tutors.
 Tramitar el certificat de 30 hores de formació per als coordinadors i per als
tutors de les pràctiques i el certificat de 10 hores corresponent al seminari
organitzat per la Universitat.
12. Resolució de la convocatòria
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12.1.El Servei d’Universitat ha d’elaborar la proposta de resolució provisional i l’ha
d’elevar al director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior
perquè l’aprovi. Una vegada aprovada, s’ha de publicar a la pàgina web de la
Direcció General (http://dguni.caib.es) i al web educatiu de la Conselleria
d’Educació i Universitat (http://weib.caib.es) i s’ha d’obrir un termini de deu
dies naturals perquè els centres educatius puguin formular-hi al·legacions.
12.2.El Servei d’Universitat, després d’examinar les al·legacions presentades a la
resolució provisional, ha de formular la proposta definitiva i l’ha d’elevar al
director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, que ha de
dictar la resolució definitiva de la convocatòria amb la relació dels centres de
les Illes Balears que la Conselleria posa a disposició de la UIB perquè els
alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat hi facin les
pràctiques. Aquesta relació definitiva s’ha de publicar a la pàgina web de la
Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior i al web
educatiu de la Conselleria d’Educació i Universitat.
12.3.Si, una vegada resolta la convocatòria i seleccionats els centres educatius, el
nombre de places oferides per fer-hi les pràctiques és inferior al nombre
d’estudiants, la Universitat, en col·laboració amb el Servei d’Universitat, pot
dur a terme les actuacions necessàries per assegurar que les pràctiques es facin
a centres escolars de les Illes Balears.
13. Assignació d’alumnes en pràctiques als centres educatius
13.1.El director del Màster i els tutors acadèmics han d’assignar els alumnes als
centres educatius i als tutors d’acord amb la seva especialitat, la ubicació del
centre i altres criteris objectius.
13.2.El nombre màxim d’alumnes en pràctiques assignats a un centre no pot
superar la tercera part del nombre de professors del claustre. A més, els
alumnes assignats a un departament no poden ser més de la meitat del
nombre de professors d’aquest departament.
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13.3.El director del Màster ha de comunicar a la Direcció General de Política
Universitària i d’Ensenyament Superior la relació de centres i de professors
tutors que tindran alumnes en pràctiques. S’han d’indicar igualment els noms
dels tutors acadèmics de la UIB assignats als estudiants en pràctiques, així com
el nom i l’especialitat dels estudiants.
13.4.La Comissió Acadèmica del Màster ha de comunicar la informació esmentada
en el paràgraf anterior als coordinadors de les pràctiques dels centres abans de
l’inici del període de pràctiques.
13.5.La Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha
d’informar la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de les
pràctiques que els alumnes del Màster duen a terme als centres docents.
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Direcció General de Política Universitària
i d’Ensenyament Superior

Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de
16 d’agost de 2016 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes
Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del
grau de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la
Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
La formació permanent dels professors correspon a la Conselleria d’Educació i
Universitat, mentre que la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
proporciona formació acadèmica per obtenir les titulacions universitàries
necessàries per desenvolupar la tasca docent. És un objectiu d’ambdues institucions
regular la col·laboració perquè els alumnes de la UNED puguin fer les pràctiques del
grau de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat a centres
educatius de les Illes Balears.
D’acord amb el Conveni específic de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i
Cultura i la UNED signat el 23 de desembre de 2009, la Conselleria ha de posar a
disposició de la UNED una llista dels centres educatius de les Illes Balears sostinguts
totalment o parcialment amb fons públics on els alumnes dels estudis de pedagogia
i del Màster Universitari de Formació del Professorat poden fer les pràctiques. A
aquest efecte, la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior
ha d’aprovar i publicar a la seva pàgina web (http://dguni.caib.es) i al web educatiu
de la Conselleria d’Educació i Universitat (http://weib.caib.es) les convocatòries de
centres de formació necessàries per garantir que tots els alumnes que cursen aquests
estudis puguin fer les pràctiques que els corresponen.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Convocar els centres educatius de les Illes Balears, tant els sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics com els privats, que hagin estat reconeguts
oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears perquè aportin professors per
tutoritzar, als mateixos centres, els estudiants en pràctiques del grau de pedagogia i
del Màster Universitari de Formació del Professorat que imparteix la Universitat
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Nacional d’Educació a Distància (UNED), d’acord amb els criteris i normes
específiques que s’adjunten com a annexos a aquesta Resolució.
Segon
Aprovar les bases de la convocatòria, que s’adjunten com a annexos 1 i 2 a aquesta
Resolució.
Tercer
Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així
com a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament
Superior (http://dguni.caib.es) i al web educatiu de la Conselleria d’Educació i
Universitat (http://weib.caib.es).
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 16 d’agost de 2016
El director general de Política Universitària
i d’Ensenyament Superior

Juan José Montaño Moreno
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ANNEX 1
Pràctiques dels estudis de grau de pedagogia
1. Finalitat de la convocatòria
1.1. La finalitat d’aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat Nacional
d’Educació a Distància (UNED) una relació dels centres d’educació infantil,
primària i secundària, dels centres d’educació de persones adultes, dels centres
d’educació especial, dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica
(EOEP) i d’atenció primerenca (EAP) i dels centres de professors (CEP) de les
Illes Balears sostinguts totalment o parcialment amb fons públics o privats que
compleixen els requisits especificats en el punt 1.2 i que disposen de professors
per tutoritzar les pràctiques dels alumnes del grau de pedagogia de la UNED.
1.2. D’acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears
poden ser centres formadors d’estudiants universitaris en pràctiques, tant si
són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són
centres privats, sempre que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el
currículum de les Illes Balears.
1.3. Aquesta col·laboració entre els centres docents i la UNED, que ha de suposar
un enriquiment professional per als diferents participants, s’ha d’organitzar de
manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de les activitats docents
dels centres educatius.
2. Destinataris de la convocatòria
2.1. Els destinataris d’aquesta convocatòria són els centres d’educació infantil,
primària i secundària, els centres d’educació de persones adultes i d’educació
especial, els EOEP, els EAP i els CEP de les Illes Balears sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics o privats que hagin estat reconeguts oficialment
i segueixin el currículum de les Illes Balears.
2.2. Cada un dels centres ha de designar un tutor de les pràctiques, que, en
col·laboració amb l’equip docent del pràcticum de la UNED, és l’encarregat de
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fer el seguiment de la formació dels alumnes dels estudis del grau de pedagogia
durant el període de pràctiques i controlar-la.
3. Presentació de les sol·licituds
Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al
GestIB en el termini comprès entre el 27 de juliol i el 30 de setembre de 2016, han
de fer clic a l’enllaç «UNED» i, a continuació, a l’enllaç «Pràcticum del grau de
pedagogia» i han d’emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran.
4. Criteris d’admissió
Per participar en aquesta convocatòria, s’han de complir els requisits següents:
4.1. Amb relació als centres:
a) S’ha d’haver informat el claustre i el consell escolar del centre de la decisió
d’admetre alumnes en pràctiques del grau de pedagogia.
b) Al centre hi ha d’haver professors que vulguin ser tutors d’estudiants en
pràctiques durant el curs acadèmic.
4.2. Amb relació als professors que han de fer de tutors:
a) Han de tenir una experiència docent mínima de tres cursos.
b) Cap professor no pot tutoritzar més de dos alumnes simultàniament.
5. Compensacions per la participació en les pràctiques
5.1. D’acord amb el Conveni subscrit el 23 de desembre de 2009, la UNED ha de
reconèixer mitjançant un certificat la condició de supervisor de pràctiques als
professionals de les entitats col·laboradores que duguin a terme aquesta
funció. Així mateix, la UNED ha d’oferir als tutors de les pràctiques una sèrie de
contraprestacions, com ara reduccions en el cost de les matrícules
d’ensenyaments regulats, de cursos d’estiu i de cursos d’idiomes impartits per
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aquesta Universitat, així com l’accés als recursos bibliogràfics en línia de què
disposa.
5.2. Els tutors tenen dret a obtenir un certificat de 30 hores de formació per
participar en les pràctiques del grau de pedagogia. El director del centre
educatiu ha de sol·licitar aquest certificat via GestIB.
5.3. Les compensacions econòmiques directes als professors queden explícitament
prohibides. En lloc d’això, la UNED, d’acord amb la seva disposició
pressupostària, ha d’oferir una contraprestació econòmica al centre.
6. Comissió mixta
6.1. Per instruir el procediment derivat d’aquesta convocatòria s’ha de constituir
una comissió mixta, encarregada de fer el seguiment de les pràctiques.
6.2. Les modificacions que es facin abans de l’inici del període de pràctiques, tant
en relació amb la llista de centres com en relació amb el nombre de tutors, i les
incidències que es produeixin durant el desenvolupament d’aquestes s’han de
comunicar a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament
Superior, que ha de decidir quines modificacions o actualitzacions s’han de
dur a terme.
7. Resolució de la convocatòria
7.1. El Servei d’Universitat ha d’elaborar la proposta de resolució provisional i l’ha
d’elevar al director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior
perquè l’aprovi. Una vegada aprovada, s’ha de publicar a la pàgina web de la
Direcció General (http://dguni.caib.es) i al web educatiu de la Conselleria
d’Educació i Universitat (http://weib.caib.es), i s’ha d’obrir un termini de deu
dies naturals perquè els centres educatius puguin presentar-hi al·legacions.
7.2. El Servei d’Universitat, després d’examinar les al·legacions presentades a la
resolució provisional, ha de formular la proposta definitiva i l’ha d’elevar al
director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, que ha de
dictar la resolució definitiva de la convocatòria amb la relació dels centres de
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les Illes Balears que la Conselleria posa a disposició de la UNED perquè els
alumnes del grau de pedagogia hi facin les pràctiques. Aquesta resolució
definitiva s’ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política
Universitària i d’Ensenyament Superior i al web educatiu de la Conselleria
d’Educació i Universitat.
7.3. Si, una vegada conclosa la convocatòria i seleccionats els centres educatius, el
nombre de places oferides per fer les pràctiques és inferior al nombre
d’estudiants, la UNED, en col·laboració amb el Servei d’Universitat, pot dur a
terme les actuacions necessàries per assegurar que les pràctiques es facin a
centres escolars de les Illes Balears.
8. Assignació d’alumnes en pràctiques als centres
8.1. La UNED ha d’assignar els alumnes del grau de pedagogia als centres. El
nombre màxim d’alumnes en pràctiques assignats a un centre no pot ser
superior a la tercera part del nombre de professors del claustre. D’altra banda,
cap professor no pot tutoritzar més de dos alumnes simultàniament.
8.2. El coordinador del grau de pedagogia de la UNED ha de comunicar a la
Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior la relació
de centres i de professors tutors que tindran alumnes en pràctiques, així com el
nom i l’especialitat dels estudiants.
8.3. La Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha
d’informar la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de les
pràctiques que els alumnes del grau de pedagogia de la UNED duen a terme als
centres docents.
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ANNEX 2
Pràctiques dels estudis de Màster Universitari de Formació del Professorat
1. Finalitat de la convocatòria
1.1. La finalitat d’aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat Nacional
d’Educació a Distància (UNED) una relació dels centres d’educació secundària
obligatòria, de batxillerat, d’educació de persones adultes, de formació
professional, d’ensenyaments artístics, d’ensenyament d’idiomes i
d’ensenyaments esportius de les Illes Balears que compleixen els requisits
especificats en el punt 1.2 i que disposen de professors per tutoritzar les
pràctiques dels alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat.
1.2. D’acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears
poden ser centres formadors d’estudiants universitaris en pràctiques, tant si
són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són
centres privats, sempre que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el
currículum de les Illes Balears.
1.3. Aquesta col·laboració entre els centres docents i la UNED, que ha de suposar
un enriquiment professional per als diferents participants, s’ha d’organitzar de
manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de les activitats docents
dels centres educatius.
2. Destinataris de la convocatòria
2.1. Els destinataris d’aquesta convocatòria són els centres d’educació secundària
obligatòria, de batxillerat, d’educació de persones adultes, de formació
professional, d’ensenyaments artístics, d’ensenyament d’idiomes i
d’ensenyaments esportius de les Illes Balears, tant els sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics com els privats, que hagin estat reconeguts
oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.
2.2. Cada un dels centres ha de designar un tutor de les pràctiques, que, en
col·laboració amb l’equip docent del pràcticum de la UNED, és l’encarregat de
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fer el seguiment de la formació dels alumnes del Màster durant el període de
pràctiques i controlar-la.
2.3. En aquest curs s’ofereixen les especialitzacions següents: anglès, francès, italià,
filosofia, intervenció sociocomunitària, matemàtiques, física i química,
economia i administració d’empresa, orientació educativa, geografia i història,
llatí, grec, llengua castellana i literatura, tecnologia de màquines, fluïts i
manteniment, informàtica, educació física, i formació i orientació laboral.
3. Presentació de les sol·licituds
Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al
GestIB en el termini comprès entre el 15 de setembre i el 5 d’octubre de 2016, han
de fer clic a l’enllaç «UNED» i, a continuació, a l’enllaç «Màster Universitari de
Formació del Professorat» i han d’emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran.
4. Criteris d’admissió
Per participar en aquesta convocatòria, s’han de complir els requisits següents:
4.1. Amb relació als centres:
a) S’ha d’haver informat el claustre i el consell escolar del centre de la decisió
d’admetre alumnes en pràctiques del Màster Universitari de Formació del
Professorat.
b) Al centre hi ha d’haver professors que vulguin ser tutors d’estudiants en
pràctiques durant el curs acadèmic.
4.2. Amb relació als professors que han de fer de tutors:
a) Han de tenir una experiència docent mínima de tres cursos.
b) Cap professor no pot tutoritzar més de dos alumnes simultàniament.
5. Compensacions per la participació en les pràctiques
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5.1. D’acord amb el Conveni subscrit el 23 de desembre de 2009, la UNED ha de
reconèixer mitjançant un certificat la condició de supervisor de pràctiques als
professionals de les entitats col·laboradores que duguin a terme aquesta
funció. Així mateix, la UNED ha d’oferir als tutors de les pràctiques una sèrie de
contraprestacions, com ara reduccions en el cost de les matrícules
d’ensenyaments regulats, de cursos d’estiu i de cursos d’idiomes impartits per
aquesta Universitat, així com l’accés als recursos bibliogràfics en línia de què
disposa.
5.2. Els tutors tenen dret a obtenir un certificat de 30 hores de formació per
participar en les pràctiques del Màster. El director del centre educatiu ha de
sol·licitar aquest certificat via GestIB.
5.3. Les compensacions econòmiques directes als professors queden explícitament
prohibides. En lloc d’això, la UNED, d’acord amb la seva disposició
pressupostària, ha d’oferir una contraprestació econòmica al centre.
6. Comissió mixta
6.1. Per instruir el procediment derivat d’aquesta convocatòria s’ha de constituir
una comissió mixta, encarregada de fer el seguiment de les pràctiques del
Màster.
6.2. Les modificacions que es facin abans de l’inici del període de pràctiques, tant
en relació amb la llista de centres com en relació amb el nombre de tutors, i les
incidències que es produeixin durant el desenvolupament d’aquestes s’han de
comunicar a la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del
Coneixement, que ha de decidir quines modificacions o actualitzacions s’han
de dur a terme.
7. Resolució de la convocatòria
7.1. El Servei d’Universitat ha d’elaborar la proposta de resolució provisional i l’ha
d’elevar al director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior
perquè l’aprovi. Una vegada aprovada, s’ha de publicar a la pàgina web de la
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Direcció General (http://dguni.caib.es) i al web educatiu de la Conselleria
d’Educació i Universitat (http://weib.caib.es) i s’ha d’obrir un termini de deu
dies naturals perquè els centres educatius puguin presentar-hi al·legacions.
7.2. El Servei d’Universitat, després d’examinar les al·legacions presentades a la
resolució provisional, ha de formular la proposta definitiva al director general
d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, que ha de dictar la
resolució definitiva de la convocatòria amb la relació dels centres de les Illes
Balears que la Conselleria posa a disposició de la UNED perquè els alumnes
del Màster Universitari de Formació del Professorat hi facin les pràctiques.
Aquesta resolució definitiva s’ha de publicar a la pàgina web de la Direcció
General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior i al web educatiu de
la Conselleria d’Educació i Universitat.
7.3. Si, una vegada conclosa la convocatòria i seleccionats els centres educatius, el
nombre de places oferides per fer les pràctiques és inferior al nombre
d’estudiants, la Universitat, en col·laboració amb el Servei d’Universitat, pot
dur a terme les actuacions necessàries per assegurar que les pràctiques es facin
a centres escolars de les Illes Balears.
8. Assignació d’alumnes en pràctiques als centres
8.1. La UNED ha d’assignar els alumnes del Màster als centres de pràctiques. El
nombre màxim d’alumnes en pràctiques assignats a un centre no pot ser
superior a la tercera part del nombre de professors del claustre. D’altra banda,
cap professor no pot tutelar més de dos alumnes simultàniament.
8.2. El coordinador del Màster de la UNED ha de comunicar a la Direcció General
de Política Universitària i d’Ensenyament Superior la relació de centres i de
professors tutors que tindran alumnes en pràctiques, així com el nom i
l’especialitat dels estudiants.
8.3. La Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha
d’informar la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de les
pràctiques que els alumnes del Màster duen a terme als centres docents.
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