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Num. 96
a una escola infantil.

Direcció General de
Menors i Família 24501.313G01

Direcció General de
Menors i Família 24501. 313G01

Institut Balear de
la Dona

Institut Balear
de la Dona

Institut Balear
de la Dona

73101/323C01/48

73101/323C01/48

73101/323C01/48

Subvencions per a famílies acollidores
de menors estrangers no acompanyats.

Subvencions per a entitats sense finalitat
de lucre que desenvolupin tasques
adreçades a la inserció i l’emancipació de
menors i joves.

Convocatòria del concurs fotogràfic ‘
Dones fotografien dones’.

Convocatòria en matèria d’accions de
foment i de suport de la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

Participar en la convocatòria del
programa Art Jove.

04-07-2009
1.800.000,00

ANUAL
(2009)

Sense incidència sobre el mercat.

Atorgar un ajut econòmic a les famílies
acollidores de menors estrangers no
acompanyats per fer-se càrrec de les despeses
del benestar d’aquests menors.
250.000,00 PLURIENNAL
(2009-2010) Sense incidència sobre el mercat.

Atorgar un ajut econòmic a aquestes entitats
per finançar programes i/o activitats
encaminades a la inserció i/o l’emancipació
dels menors i joves.

Promocionar projectes i impulsar mesures
per a la participació de la dona en tots
els àmbits i, concretament, en activitats
culturals i artístiques que incorporen la
perspectiva de gènere.

Promocionar projectes destinats a donar
suport al moviment associatiu que tengui
com a finalitat fomentar la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, l’accés a
la participació de les dones en tots els àmbits,
per eradicar la violència de gènere, etc.

Promocionar projectes i impulsar mesures
per a la participació de la dona en tots els
àmbits i, concretament, en activitats culturals
i artístiques que incorporen la perspectiva
de gènere.

60.000,00

ANUAL
(2009)

Sense incidència sobre el mercat.

3.000,00 ANUAL
(2009, 2010 i 2011)

Sense incidència en el mercat.

200.000,00 ANUAL
(2009, 2010 i 2011)

Sense incidència en el mercat.

2.000,00 ANUAL
(2009, 2010 i 2011)

Sense incidència en el mercat.
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 14838
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 7 de
maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 7 de maig de 2008, per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats
(BOIB núm. 65, de 13 de maig), estableix unes ràtios o plantilles, en els termes que s’hi han previst, per a cada tipus de centre i per als diferents nivells educatius,
que són d’aplicació a tots els centres docents privats en els nivells que tinguin concertats amb l’Administració educativa de les Illes Balears.
En aquell moment, l’Ordre s’aprovà havent-se exhaurit la vigència del marc jurídic general que regulava la dotació dels equips docents als nivells educatius
concertats, és a dir, el punt tercer de l’Acord del Consell de Govern d’11 de maig de 2001, pel qual s’aprova la millora de l’ensenyament privat concertat de les
Illes Balears (BOIB núm. 62, de 24 de maig), i el punt vuitè de l’Acord de 23 de febrer de 2004 per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes
Balears (BOIB núm. 135, de 28 de setembre).
Amb posterioritat a aquesta Ordre, s’ha aprovat el nou marc de l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008, pel qual s’aprova l’Acord per a la
millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears (BOIB núm. 105, de 29 de juliol). L’esmentat Acord, en el seu punt setè 3 a, perllongà la vigència
del punt tercer de l’Acord d’11 de maig de 2001, referent a la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats, fins al 31 de desembre de 2011, ‘tot i
tenir en compte l’augment de les ràtios de primer i segon curs d’educació secundària obligatòria i de primer de batxillerat, derivades de l’aplicació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i establertes a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 7 de maig de 2008’.
En aquests termes cronològics, també cal tenir en compte l’aprovació del Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 192, de 2 de juliol). Aquesta norma reglamentària disposa en el seu article 19 que la consellera d’Educació i
Cultura, mitjançant l’Ordre corresponent, ha d’establir els programes de qualificació professional inicial.
D’acord amb la disposició final primera del susdit Decret 73/2008, la consellera d’Educació i Cultura ha dictat l’Ordre de 24 de març de 2009 per la qual es
regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 50 ext. de 6 d’abril), que estableix la regulació d’aquests programes en el marc de l’educació secundària obligatòria a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Entre les qüestions relatives al règim jurídic dels programes establerts per l’Ordre de 24 de març de 2009, cal destacar les relatives a la seva organització, estructura i temporalització, previstes als articles
9, 11, 12 i a l’annex 2. Així mateix, cal tenir en compte que, de conformitat amb el que regula l’article 12 del Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, els programes de qualificació professional inicial s’han implantat en el present curs acadèmic 2008-2009 i, conseqüentment, el proper curs s’impartirà el segon curs dels programes
Tot això que s’ha exposat en els antecedents referits motiva la necessitat de modificar l’article 3.1 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 7 de
maig de 2008, en el qual es recullen les plantilles o ràtios per a cada tipus de centre i nivell educatiu, pel que fa als programes de qualificació professional inicial,
en un doble sentit. Per una banda, per adaptar les ràtios a l’organització i l’estructura dels programes de qualificació professional inicial determinada per les normes abans relacionades. I per l’altra, per preveure la dotació corresponent a la impartició del segon curs dels programes de qualificació professional inicial que s’ha
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de dur a terme per primera vegada per al curs 2009-2010.
Conseqüentment, les ràtios que estableix l’Ordre de 7 de maig de 2008,
d’acord amb la nova redacció del seu article 3.1, per a primer i segon dels programes de qualificació professional inicial són aplicables a tots els centres
docents privats en els nivells que tinguin concertats amb l’Administració educativa de les Illes Balears.
Per això, en ús de les facultats que m’atribueix l’article 33.3 de la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, a proposta del director
general de Planificació i Centres, dict la següent
ORDRE
Article únic
Es modifica parcialment l’article 3.1 de l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 7 de maig de 2008, per la qual es regula la dotació dels
equips docents als nivells educatius concertats, que passa a tenir la redacció
següent:
‘1. S’estableixen les plantilles o les ràtios següents per a cada tipus de centre i per als diferents nivells educatius:
Tipus de Centre

Línies

Curs 2009-2010
Ràtio
(sobre 24 h)

Hores/plantilla

EI

1 línia
2 línies

1,33
1,218

96 (4)
175 (7,3)

EI + EP

1 línia
2 línies
3 línies
4 línies
5 línies

1,333
1,278
1,222
1,208
1,192

288 (12)
552 (23)
792 (33)
1044 (43,5)
1288 (53,6)

EP

1 línia
2 línies
3 línies
4 línies
5 línies

1,33
1,25
1,222
1,22
1,213

192 (8)
360 (15)
528 (22)
703 (29,3)
875 (36,5)

Nivell

Grups

ESO 1r cicle
ESO 2n cicle
Batxillerat 1r curs
Fins a 4 grups
Batxillerat 1r curs
Més de 4 grups
Batxillerat 2n curs
Fins a 4 grups
Batxillerat 2n curs
Més de 4 grups
CF de GM
CF de GS
PQPI 1r curs
PQPI 2n curs (mòduls voluntaris)
EE-EI i bàsica
EE Transició a la vida adulta

04-07-2009
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de 2008, per la qual s’aprova el Pla quadriennal (2008-2012) de Formació
Permanent (BOIB núm.118, de 23 d’agost de 2008).
A les Illes Balears hi ha entitats que tenen entre els seus objectius la formació permanent del professorat. Aquestes entitats, periòdicament, organitzen
activitats de formació que són d’interès per a l’actualització de coneixements i
la millora de la pràctica docent del professorat de nivells educatius no universitaris.
La concessió d’ ajudes a entitats com les descrites anteriorment es troba
entre les accions que emprèn la Conselleria d’Educació i Cultura per afavorir la
participació del professorat en activitats de formació permanent.
D’acord amb l’Ordre de 2 de gener de 2002 (BOIB núm. 8, de 17 de gener
de 2002), per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació
permanent del professorat no universitari;
I en virtut del que preveu l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB
núm. 196, de 31 de desembre) i l’article 3 de l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 30 de març de 2005 (BOIB núm.59, de 19 d’abril), per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’Educació i
Cultura i a proposta de la Direcció General d’ Innovació i Formació del
Professorat, amb l’informe previ del Servei Jurídic i el de la Direcció General
de Pressuposts; amb la fiscalització de la Intervenció General i fent ús de les
facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de maig, del Govern de les Illes
Balears,
dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Objecte de la convocatòria
Es convoquen ajudes econòmiques a entitats sense finalitat de lucre per
realitzar activitats de formació permanent adreçades exclusivament al professorat d’ensenyament no universitari, i les quals s’han de desenvolupar entre l’1 de
setembre de 2008 i el 31 d’agost de 2009.
Segon. Import i crèdit pressupostari
1. L’import total que s’ha de distribuir en aquesta convocatòria no pot
superar la quantitat de 105.000 euros, amb càrrec a la consignació pressupostària 13601.421D02.48000.00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2009.

Ràtio
(sobre 24 h)

Hores

1,75
1,75
1,91
1,85
1,83
1,77
1,75
1,83
1,71
1,25
1,33
2,1

42
42
46
45
44
43
42
44
41
30
32
50’

Disposició final
Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de juny de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 29 de
juny de 2009 , per la qual es convoquen ajudes econòmiques a
entitats sense finalitat de lucre per realitzar activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivells educatius no
universitaris per al curs 2008-09.
El títol III de la Llei orgànica d’educació (LOE, de 3 de maig de 2006)
enumera els principis de la formació del professorat.
La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat de la
Conselleria d’Educació i Cultura preveu en el seu Pla quadriennal de formació
permanent un conjunt d’accions encaminades a facilitar al professorat la participació en activitats de formació permanent, d’acord amb l’Ordre de 5 d’agost

Tercer. Beneficiaris
1. Poden participar en aquesta convocatòria les entitats sense finalitat de
lucre amb personalitat jurídica pròpia vinculades al món de l’ensenyament,
entre els objectius estatutaris de les quals figuri la realització d’activitats de formació permanent adreçades al professorat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, de formació professional o d’ensenyaments de
règim especial.
2. Les activitats de formació per a les quals es pot sol·licitar ajut han de
complir els requisits següents:
a) Han de ser activitats de formació de la modalitat: cursos, amb els requisits que es preveuen a l’article 6 de l’Ordre de 2 de gener de 2002 (BOIB núm.
8, de 17 de gener de 2002), per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari.
b) Han d’estar adreçades al professorat d’educació infantil, d’educació
primària, d’educació secundària, de formació professional o d’ensenyaments de
règim especial de centres docents de les Illes Balears, i no es poden adreçar al
professorat d’un sol centre.
c) Es prioritzaran les temàtiques relacionades amb les línies prioritàries
del Pla quadriennal de FPP vigent o amb els plans pilot també assenyalats a
l’esmentat Pla quadriennal, a més de les relacionades amb Formació
Professional. Les línies prioritàries establertes són les següents:
1. Escola Inclusiva: atenció a la diversitat, educació intercultural, educació per a la igualtat i educació per a la convivència.
2. Desplegament de la LOE i actualització metodològica.
3. Ús i aprenentatge de llengües.
4. Tecnologies de la informació i la comunicació.
5. Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional.
6. Educació per a la salut.
7. Educació científica i educació ambiental.
8. Educació social, cultural i artística.
d) S’han de dur a terme fora de l’horari de permanència del professorat en
el centre.
e) Si l’activitat és igual o superior a 18 hores ha d’incloure el disseny, per
part dels assistents, d’una proposta d’aplicació (didàctica i/o organitzativa) relacionada amb els continguts treballats a l’activitat. L’elaboració d’aquesta proposta d’aplicació es considerarà part imprescindible del curs i, per tant, en el disseny i la difusió de l’activitat formativa s’ha d’incloure una informació explícita assenyalant que seran necessaris l’elaboració i el lliurament de la proposta

