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Num. 15

A la pàgina 15, primera columna, apartat 2b de l’article 2. Condiciones
académicas de acceso.
On diu:’ b) Haber superado una modalidad del Bachillerato experimental,…’
Ha de dir: ‘ b) Haber superado el primer curso de una modalidad del
Bachillerato experimental,…’
Palma, 26 de gener de 2006
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—
Num. 1393
Correcció d’errades de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 18 de juliol de 2005 la qual ordena i organitza els
ensenyaments del batxillerat en règim nocturn en centres educatius públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Advertides errades en la publicació de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 18 de juliol de 2005 la qual ordena i organitza els ensenyaments de
batxillerat en règim nocturn en centres educatius públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears (publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 113, de 30 de juliol de 2005), es procedeix a corregir aquestes errades d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Versió catalana
A la pàgina 25, primera columna, apartat 2b de l’article 2. Condicions acadèmiques d’accés.
On diu: ‘ b) Haver superat una modalitat de batxillerat experimental,…’
Ha de dir: ‘b) Haver superat el primer curs d’una modalitat de batxillerat
experimental,…’
A la pàgina 25, primera columna, primera línia de l’article 3. Requisits.
On diu: ‘Podran realitzar estudis de batxillerat en règim nocturn les persones adultes que no hagin pogut completar l’ensenyament bàsic ‘.
Ha de dir: ‘ Podran realitzar estudis de batxillerat en règim nocturn les
persones adultes’.
Versió castellana
A la pàgina 53, primera columna, apartat 2b de l’article 2. Condiciones
académicas de acceso.
On diu:’ b) Haber superado una modalidad del Bachillerato experimental,…’
Ha de dir: ‘ b) Haber superado el primer curso de una modalidad del
Bachillerato experimental,…’
A la pàgina 53, primera columna, primera línia de l’article 3. Requisits.
On diu: ‘Podrán realizar estudios de Bachillerato en régimen nocturno las
personas adultas que no hayan podido completar la enseñanza básica ‘.
Ha de dir: : ‘Podrán realizar estudios de Bachillerato en régimen nocturno las personas adultas. ‘
Palma, 26 de gener de 2006
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
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Num. 1285
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 23 de gener de
2006, que aplica, per al curs 2005-2006, les mesures derivades de
la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre
de 2003, per la qual es regulen l’organització i el funcionament
del servei escolar de menjador als centres docents públics no universitaris.
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre de 2003
va regular l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als
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centres docents públics no universitaris. La gestió d’aquest servei complementari correspon, a l’actualitat, a la Secretaria General d’acord amb el Decret
26/2004, de 21 de setembre, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria d’Educació i Cultura. En
conseqüència i en virtut de les atribucions que m’atorguen la Llei 4/2001, de 14
de març, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dict la
següent
Resolució
Primer. Calendari del servei escolar de menjador
El servei escolar de menjador, durant el curs 2005-2006, funcionarà des
del dia 14 de setembre de 2005 fins a dia 23 de juny de 2006. El consell escolar del centre concretarà el nombre de dies d’oferiment del servei, i ho comunicarà a la Secretaria General de la Conselleria d’educació i Cultura i a les famílies, juntament amb el pla específic de funcionament del servei escolar de menjador.
Segon. Cost del servei escolar de menjador
1. Menjadors amb contracte signat abans de 2005 i/o prorrogat
El preu definitiu en els centres en què s’hagi prorrogat el contracte de servei de menjador escolar serà fixat pel consell escolar respectiu a partir del preu
del curs 2004-2005, una vegada vista la sol·licitud expressa de les empreses
contractades i sempre tenint en compte l’IPC interanual de les Illes Balears, previst al contracte inicial.
Els canvis de ràtio monitors-alumnes aprovats pel consell escolar i l’augment o disminució d’usuaris suposaran una modificació del cost total del servei
a l’apartat del preu del menjar i/o a l’apartat d’atenció dels alumnes i, per tant,
hauran de ser estudiats per la comissió de menjador per tal de regular el preu
diari definitiu esmentat.
2. Menjadors amb contracte signat l’any 2005
2.1. El cost màxim del servei de menjador autoritzat per aquesta
Conselleria ha de ser el que figura al contracte signat per l’empresa adjudicatària. En cap cas, excepte autorització específica, el preu del dinar podrà ser superior a:
Fins a 25 comensals: 4,38 euros
De 26 a 50 comensals: 4,06 euros
Més de 50 comensals: 3.74 euros
2.2. El cost total del servei de menjador serà la suma del cost del menjar
més el cost del personal d’atenció als alumnes. El cost del servei es pot augmentar un 10% per als usuaris eventuals.
Tercer. Encarregat del servei escolar de menjador
1. Segons l’article 10 de la Resolució de 9 de setembre de 2003, del conseller d’Educació i Cultura, que regula l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres docents públics no universitaris, un professor del centre educatiu podrà actuar en qualitat d’encarregat del servei escolar
de menjador i tendrà dret, com a contraprestació a la seva activitat, a una gratificació extraordinària que variarà en funció del volum de gestió i el nombre de
comensals.
2. L’esmentada gratificació per a l’actual curs escolar serà la següent:
De 50 a 99 comensals: 8.00 euros/ dia
A partir de 100 comensals: 9.00 euros/ dia
3. Les tasques d’organització, coordinació i direcció derivades del servei
escolar de menjador han de considerar-se incloses en el conjunt d’obligacions i
responsabilitats de l’equip directiu de l’escola, i no tasques afegides a les ordinàries. Per tant, llevat del cas que es realitzin funcions específiques d’atenció als
alumnes, no tendran un incentiu addicional ni específic.
4. Per a l’abonament de l’esmentada gratificació, s’haurà d’enviar una
relació de personal docent encarregat del servei escolar de menjador a la
Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura (Secció de Menjadors
Escolars i Cafeteries) abans de l’1 de juny de 2006.
Quart. Personal docent encarregat de l’atenció de l’alumnat
1.Les tasques d’atenció de l’alumnat durant el servei escolar de menjador
podran realitzar-les el professorat del centre, amb caràcter voluntari i sens perjudici de les obligacions que com a docent reculli la normativa vigent.
2. Aquest professorat tendrà dret a una gratificació extraordinària que s’abonarà per una sola vegada en nòmina al final del curs escolar. Per a l’abonament de l’esmentada gratificació, s’haurà d’enviar una relació de personal
docent encarregat del servei escolar de menjador a la Secretaria General de la
Conselleria d’Educació i Cultura (Secció de Menjadors Escolars i Cafeteries)
abans de l’1 de juny de 2006.
3. També percebrà l’esmentada gratificació el personal docent del centre
que s’encarregui, voluntàriament, de l’atenció de l’alumnat durant l’esmorzar
del matí (‘escola matinera’).
4. Pel curs escolar 2005/2006, la gratificació per a tasques d’atenció a l’alumnat s’estableix en 6.34 euros/dia.
Cinquè. Personal no docent encarregat de l’atenció de l’alumnat
1.Quan no hi hagi professorat voluntari suficient per fer les tasques de
cura i atenció de l’alumnat en temps del servei escolar de menjador, el contractista està obligat a la contractació del personal necessari que les dugui a terme,
sempre en nombre proposat pel consell escolar i d’acord amb les característiques dels alumnes. En cap cas aquest nombre podrà ser inferior al que s’indica

