
      

A la mesa sectorial de dia 21/11/17 en van aprovar els criteris de plantilla per al curs 2018-2019

Les novetats que hi ha són:

Als centres de primària:

• Els d'una línia es doten amb 6 places d'educació primària + 1 plaça de llengua 
estrangera, o 5 + 2. Es va demanar que aquesta possibilitat fos de qualsevol especialitat, si bé, 
això té el risc que es perdin places de primària. Les places AL/PT/AD queden com a "2 places 
d'equip de suport".

• En els de dues línies les places AL/PT/AD queden com a "3 places d'equip de 
suport". Es doten amb un orientador itinerant: els centres amb 19 unitats o més i els de 18 unitats i 
un 20% de NESE.

• En els de tres línies les places AL/PT/AD queden com a "4 places d'equip de 
suport”.

Als centres de secundària:

• Les plantilles seran grups consolidats a partir de tres anys (abans eren quatre).
• La plantilla bàsica dels D.O. es dota amb una plaça d'orientació i un PT.
• Un orientador o un PTSC per a IES amb més de 20 grups d'ESO, o més de 36 en 

total, des de fa tres anys. Una plaça més de PT per a IES amb més de 20 grups d'ESO des de fa 
tres anys.
FP:

• En el segon any d'implantació d'un cicle formatiu nou es dotarà d'una plaça de 
l'especialitat corresponent.

• La consolidació de places de plantilla es regirà pel càlcul establert per als IES.

• Recordem que les places d'AD es reconvertiran en AL i PT . Els centres d'una línia 
podran reconvertir la plaça vacant d'AD en una plaça d'educació primària”.

• En els IES, les AD que quedin vacants passaran a ser places de l'equip de suport.

• Es consolidarà la primera plaça d'una especialitat amb 9 hores en lloc de 10.

En aquests moments les places de plantilla orgànica respecte al total de la quota actualment són:
• el 90% a infantil i primària.
• el 70% a secundària.



Seguint l’ordre del dia, i amb la presència de director general d’Innovació i de la directora general 
de Formació del Professorat i FP es va exposar  el COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT I 
GRATIFICACIONS  del personal docent s’introdueix nou supòsits:

7. Les activitats de reforç i suport educatiu a l’alumnat en el marc del Programa d’Acompanyament 
Escolar en Centres Educatius."

Aquest supòsit s’adreça a l'antic PROA, que es feia les horabaixes com a activitat extraescolar i 
on podien accedir CEIP i IES amb necessitats de reforç educatiu. A més, també s'aplicarà a cursos 
d’anglès. Alternativa va demanar que també estigués obert a altres llengües, per a cicles de FP 
que no treballen les llengües estrangeres al currículum, i per als que fan formació en centres de 
treball a l'estranger. Es farà la convocatòria als centres educatius afectats, es preveu que es 
podran fer les sol·licituds partir de gener, aquestes activitats es podran dur a terme, ja que es 
disposa d'una partida econòmica del MEC.

8. La participació en programes de difusió i promoció de la formació professional en el marc dels 
projectes que s’aprovin amb aquesta finalitat."

Es tracta de fer xerrades als centres, dissenyades i coordinades pel POAP. Les sol·licituds a partir 
de gener, i s’oferiran a tots els professors que es vulguin incorporar a aquesta iniciativa.

9. La revisió de la documentació acreditativa de la realització de cursos i l’adequació a la 
normativa aplicable a l’efecte de la seva introducció en el Registre general d’activitats de formació 
permanent del professorat de les Illes Balears, en situacions conjunturals i extraordinàries 
d’augment de càrrega de treball."

Per dur a terme tasques de registre de formació permanent, principalment de cara al volum de 
feina que suposarà la futura baremació d'aquest apartat als interins i la documentació que 
presentaran pel febrer uns 8.000 aspirants a opositors. Aquest supòsit oferiran al personal docent 
que es troba a la conselleria fent tasques administratives, ja que, el decret de 2012 va llevar les 
hores extres.

Dins el torn obert de paraules Alternativa va recordar que es va demanar una reunió amb el 
director general d’Innovació per aclarir quines són les funcions dels orientadors, ja que a les 
instruccions d’enguany no han quedat clares.
El director general d’Innovació va informar que aviat es preveu externalitzar el servei de primària i 
secundària per al manteniment dels  aparells informàtics, també que el 2019 tots els centres 
tendran una connectivitat adient, i així com la compra de 780 ordinadors per dotar als centres. Es 
preveu un pla que es proposarà a les famílies la compra de portàtils o tablets a partir de primer 
d’ESO fins al batxiller on l’estalvi en la compra de llibres suposarà un 50 o 60%.

A la directora general de Formació del Professorat i FP se li va recordar que l’oferta educativa 
docent és insufient i la directora general de Formació del Professorat va explicar que no hi ha 
assessors del CEP suficients i que prioritzen la formació en centres.


