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1. Aprovar els temes que l’Administració autonòmica de les Illes Balears
afegeix al temari de la part B, aprovada mitjançant l’Ordre EDU/3429/2009,
d’11 de desembre, per la qual s’aprovà el temari de la fase d’oposició del procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors d’educació, i que figuren com a
annex d’aquesta resolució.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant el conseller d’Educació i Cultura, en
el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, 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.
També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 17 de novembre de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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32. L’atenció a la diversitat en el sistema educatiu de les Illes Balears.
Funcions i atribucions de la Inspecció educativa respecte a la supervisió i l’avaluació en aquest àmbit.
33. L’atenció i l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives
especials a les Illes Balears. Funcions i atribucions de la Inspecció educativa
respecte a la supervisió i l’avaluació d’aquest alumnat.
34. La compensació educativa a les Illes Balears: la resposta a la problemàtica multicultural, i altres situacions de dèficits socials i econòmics. Funcions
i atribucions de la Inspecció educativa respecte a la supervisió i l’avaluació en
aquest àmbit.
35. La formació i l’avaluació del professorat a les Illes Balears. Funcions
i atribucions de la Inspecció educativa respecte a la supervisió i l’avaluació en
aquest àmbit.
36. La gestió i l’avaluació de la qualitat en educació. Indicadors de qualitat i models d’avaluació. L’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu
de les Illes Balears. Funcions i atribucions de la Inspecció educativa en aquest
àmbit.

Annex

37. El règim jurídic de creació, autorització, modificació i supressió de
centres docents de nivells no universitaris de les Illes Balears. El règim econòmic dels centres públics. Funcions i atribucions de la Inspecció educativa en
aquest àmbit.

Temari addicional de la part B, incorporat per la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, per a la fase d’oposició del procediment selectiu de l’accés al
cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears

38. Els concerts educatius dels centres sostinguts amb fons públics a les
Illes Balears. Normativa que els regula i funcions de la Inspecció educativa respecte a la supervisió d’aquests.

22. L’estatus jurídic de la llengua catalana a les Illes Balears i l’aplicació
d’aquest al sistema educatiu. Evolució i actualitat de la llengua catalana com a
llengua d’ensenyament. Funcions i atribucions de la Inspecció educativa respecte a la supervisió i l’avaluació en aquest àmbit.

39. La salut laboral i la prevenció de riscos. La prevenció de riscos a l’educació. Funcions i atribucions de la Inspecció educativa respecte a la supervisió i l’avaluació d’aquests àmbits.
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23. Història, cultura, medi i altres elements específics de les Illes Balears.
Aspectes normatius i tractament educatiu. Funcions i atribucions de la Inspecció
educativa respecte a la supervisió i l’avaluació en aquest àmbit.
24. Estructura, organització i ordenació curricular dels ensenyaments de
règim especial artístics de música i dansa a les Illes Balears. Nivells de concreció curricular. Funcions i atribucions de la Inspecció educativa respecte a la
supervisió i l’avaluació en aquest àmbit.
25. Estructura, organització i ordenació curricular dels ensenyaments de
règim especial d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears. Nivells de concreció curricular. Funcions i atribucions de la Inspecció educativa respecte a la
supervisió i l’avaluació en aquest àmbit.
26. Estructura, organització i ordenació curricular dels ensenyaments de
règim especial d’idiomes a les Illes Balears. Nivells de concreció curricular.
Funcions i atribucions de la Inspecció educativa respecte a la supervisió i l’avaluació en aquest àmbit.
27. Estructura, organització i ordenació curricular dels ensenyaments
bàsics de les persones adultes a les Illes Balears. Nivells de concreció curricular. Funcions i atribucions de la Inspecció educativa respecte a la supervisió i
l’avaluació en aquest àmbit.
28. La didàctica general. Elements constitutius. Planificació i programació didàctica. Funcions i atribucions de la Inspecció educativa respecte a la
supervisió i l’avaluació en aquest àmbit.
29. Les didàctiques específiques. Fonamentació psicopedagògica i metodològica en les diferents etapes i nivells educatius. Funcions i atribucions de la
Inspecció educativa respecte a la supervisió i l’avaluació en aquest àmbit.
30. El tractament curricular de les competències bàsiques a les Illes
Balears. Funcions i atribucions de la Inspecció educativa respecte a la supervisió i l’avaluació en aquest àmbit.
31. El sentit de l’avaluació integrada en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Característiques de l’avaluació a l’educació infantil, a l’educació primària, a l’educació secundària obligatòria, al batxillerat i a la formació professional, a les Illes Balears.

Num. 1640
Resolució de la directora general d’Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives, de dia 12 de gener de 2011, per la qual es
regula el procediment selectiu d’aplicadors i correctors per a la
prova mostral de l’Avaluació de Diagnòstic del curs 2010-2011
Fets
1.En el marc de l’Avaluació de Diagnòstic 2010-2011, s’ha de realitzar
una mostra de contrast (mostral) o de referència per als centres, per tal d’oferirlos uns referents que proporcionin una visió completa i contextualitzada dels
resultats obtinguts en l’avaluació censal.
2.Per tal de possibilitar l’aplicació i la correcció estandarditzades de la
mostra de contrast, d’acord amb les exigències tècniques que requereix la seva
realització, cal disposar de personal amb un grau d’especialització que garanteixi la qualitat del procés. Sembla procedent, per tant, convocar un procediment
selectiu d’entre el personal funcionari docent del cos de mestres que imparteix
2n cicle d’educació primària, amb un perfil professional congruent amb la naturalesa de les proves que, amb la deguda formació específica a càrrec de l’Institut
d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), puguin procedir a la realització de les tasques d’aplicació, de correcció i d’entrada de dades a l’aplicació informàtica de les proves d’avaluació de diagnòstic corresponents a la mostra de contrast establerta.
Fonaments de dret
1.La Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 17 de novembre de
2010, BOIB 30/11/2010, per la qual es regula la realització de les avaluacions
de diagnòstic del curs 2010-2011 i el seu procediment d’aplicació als centres
docents de les Illes Balears, en el punt 2, encarrega a l’Institut d’Avaluació i
Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) la responsabilitat del disseny i de l’aplicació de les proves, de la coordinació del procés, i de l’anàlisi de les dades,
sense perjudici de les funcions que el Decret 72/2008, de 27 de juny, atribueix
a la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives
(DGAOEI) en aquesta matèria.
2.En el punt 9 de l’Annex de l’esmentada Resolució, també s’estableix
que s’ha de realitzar una mostra de contrast (mostral) o de referència per als centres, per tal d’oferir-los uns referents que proporcionin una visió completa i contextualitzada dels resultats obtinguts en l’avaluació censal. L’IAQSE s’ha d’encarregar de l’aplicació de les proves d’avaluació de diagnòstic en una mostra
d’alumnes escolaritzats en cinquanta centres que imparteixen 4t d’educació pri-
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mària, seleccionats aleatòriament. Aquest alumnat ha de constituir una mostra
representativa de l’alumnat de 4t d’educació primària de les Illes Balears.
Així doncs, per tal de tancar els processos corresponents per a l’aplicació
de l’avaluació de diagnòstic dins els terminis prevists, dict la següent

8.Cas de no cobrir-se les places que s’indiquen a l’Annex I, la DGOAIE
pot designar les persones corresponents per dur a terme les tasques d’aplicador
i/o corrector de la prova mostral de l’avaluació de diagnòstic 2010-2011.

Resolució

Palma, 12 de gener de 2011

1.Convocar un procediment selectiu per constituir els equips d’aplicadors
i de correctors externs que han de dur a terme l’aplicació de la prova d’avaluació de diagnòstic i la corresponent correcció i introducció de dades als 50 centres de les Illes Balears que imparteixen 4t d’educació primària, seleccionats
aleatòriament i repartits de la manera següent: 8 a Eivissa, 1 a Formentera, 35 a
Mallorca i 6 a Menorca entre públics, concertats i privats.

La directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives
Maria Gener Llopis
ANNEX II
Nombre d’aplicadors i/o correctors de les proves d’avaluació de diagnòstic a la mostra de contrast

2.Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears
ANNEX I
1.Personal encarregat de l’aplicació i/o de la correcció de les proves
1.1.Poden participar en aquest procediment selectiu els funcionaris del cos
de mestres que imparteixin segon cicle d’educació primària que, en el moment
de la publicació d’aquesta Resolució, estiguin en actiu en un lloc docent a les
Illes Balears i compleixin els requisits següents:
a)Impartir, durant aquest curs a 2n cicle d’educació primària, les àrees
associades a les competències objecte de l’avaluació.
b)Estar destinat a l’illa de referència.
c)No estar sotmès a expedient disciplinari.
1.2.Els funcionaris docents seleccionats s’han d’ocupar de l’aplicació, de
la correcció i de la introducció de dades de les proves de competència en comunicació lingüística –anglès, castellà i català–, de competència matemàtica i de
competència en el coneixement i la interacció amb el món físic d’acord amb la
seva especialitat.
2.La selecció s’ha de fer d’acord amb els condicionants següents i segons
el que s’especifica a l’Annex I d’aquesta convocatòria:
2.1.El lloc de destinació ha de ser a l’illa de referència.
2.2.Un cop començat el procés d’avaluació, no s’hi pot renunciar.
2.3.L’aspirant, cas de ser seleccionat, es compromet a seguir la formació
específica que se li imparteixi, així com totes les instruccions d’aplicació del
procés i de correcció de les proves que li faciliti l’IAQSE.
3.Criteris de selecció: entre els aspirants que compleixin tots els requisits,
se seleccionarà, per estricte ordre d’entrada al registre, el nombre suficient per
cobrir les places d’aplicadors i/o de correctors de cada illa que es relacionen a
l’Annex I. Els aspirants no seleccionats romandran adscrits a una llista que permetrà, cas que no hi renunciïn expressament, a l’administració educativa cobrir
les necessitats d’aplicadors i de correctors que puguin presentar-se eventualment en l’aplicació d’aquesta convocatòria.
4.Just se seleccionarà un aspirant per centre educatiu i competència per a
aplicar i/o corregir cada una de les proves.
5.Els aspirants han de remetre a la DGAOIE la corresponent sol·licitud
d’acord amb el model que figura a l’Annex II. Els aspirants no han d’acreditar
les dades professionals que figuren al portal de personal de la Conselleria
d’Educació i Cultura. Les sol·licituds s’han de presentar al registre de la
Conselleria d’Educació i Cultura o a Correus en un termini de quinze dies hàbils
des de la publicació al BOIB d’aquesta Resolució. Cas que es presenti la sol·licitud en una oficina de Correus, s’ha de comunicar via fax a l’Institut d’Avaluació
i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE) la data de presentació. Si la carta no arribàs en un termini de vuit dies, no es donaria per rebuda.
6.Els seleccionats es comprometen a:
6.1.Realitzar les tasques que l’IAQSE els assigni, a fi i efecte que puguin
ser efectuades més convenientment l’aplicació i la correcció de les proves i la
introducció de les dades dels resultats a la base de dades que s’indiqui.
6.2.Complir amb exactitud el calendari i els horaris del procés d’avaluació de diagnòstic en tots els seus extrems.
6.3.Mantenir la confidencialitat sobre les proves i els resultats.
7.Els seleccionats podran percebre, en els termes que estableix la legalitat
vigent, retribucions en concepte de gratificació especial per les tasques dutes a
terme.

Mallorca
18 professors (15 aplicadors i correctors i 3 aplicadors)
3 per a la competència comunicativa en anglès
3 per a la competència comunicativa en castellà
3 per a la competència comunicativa en català
3 per a la competència en matemàtica
3 per a la competència en coneixement i interacció amb el món físic
3 aplicadors de qualsevol de les competències avaluades
Menorca
5 professors (aplicadors i correctors)
1 per a la competència comunicativa en anglès
1 per a la competència comunicativa en castellà
1 per a la competència comunicativa en català
1 per a la competència matemàtica
1 per a la competència comunicativa en coneixement i interacció amb el
món físic
Eivissa
5 professors (4 aplicadors i correctors i 1 corrector)
1 per a la competència comunicativa en anglès
1 per a la competència comunicativa en castellà
1 per a la competència comunicativa en català
1 per a la competència matemàtica
1 per a la competència en coneixement i interacció amb el món físic
Formentera
1 professor (aplicador) de qualsevol de les competències avaluades
ANNEX III
SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT SELECTIU
D’APLICADORS I CORRECTORS PER A LA PROVA MOSTRAL DE LES
AVALUACIONS DE DIAGNÒSTIC DEL CURS 2010-2011
DADES DEL SOL·LICITANT / DE LA SOL·LICITANT
Llinatges
Nom
NIF
NRP
Adreça
Localitat
Codi postal
Telèfons de contacte
Correu electrònic
Curs/os i àrea/es que imparteix aquest curs
Centre de destinació
Localitat
CP
Telèfon
Assenyalau l’apartat en què estau interessats
( ) Aplicació i correcció
( ) Correcció
( ) Aplicació
________________ , _______ d _______________________ de 2011
El sol·licitant / La sol·licitant
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Signatura: ________________________
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ, ORDENACIÓ I INSPECCIÓ
EDUCATIVES
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 1322
Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de gener de 2011,
per la qual es fixen les quanties de les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per
raó d’assistència sanitària, i se regula el procediment per obtenir-les.
Preàmbul
El Decret 41/2004, de 23 d’abril, estableix la regulació per percebre les
compensacions que, en concepte de dietes i transport, poden sol·licitar les persones beneficiàries de l’assistència sanitària de la Seguretat Social que siguin
usuàries del Servei de Salut de les Illes Balears, en el cas que per rebre assistència sanitària s’hagin de desplaçar a centres, serveis o establiments ubicats
fora de l’àrea de salut de la seva localitat de residència. Aquest Decret té en
compte la situació especial dels ciutadans de Formentera que s’hagin de desplaçar a Eivissa, encara que aquella no constitueixi una àrea de salut diferent de la
d’aquesta illa.
Per mitjà del Decret 31/2008, de 14 de març, es va modificar l’article 2
del Decret 41/2004 introduint-hi la compensació de les despeses del viatge de
tornada en els desplaçaments per raó d’assistència sanitària o de les despeses
necessàries que facin possible el trasllat en el supòsit de defunció, si n’és el cas.
Posteriorment, el Decret 42/2010, de 5 de març, va modificar els articles
1, 2, 3 i 5 del Decret 41/2004 incorporant-hi el concepte de pernoctació per compensar el pacient i el seu acompanyant -si en duu- quan hagin de romandre dos
dies o més fora de l’àrea de salut de la seva localitat de residència per raó de
l’assistència sanitària.
En l’annex del Decret 94/2008, de 12 de setembre, pel qual s’aproven les
bases i s’estableix el contingut de la cartera de serveis complementària del sistema sanitari públic de les Illes Balears, s’estableix que ‘constitueix prestació
pròpia de la cartera de serveis del sistema sanitari públic de les Illes Balears la
prestació de transport regulada al Decret 41/2004, de 23 d’abril, que regula les
compensacions dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears’.
A més, en l’article 3 del Decret 41/2004 s’estableix que les quanties de les
compensacions per dietes i transport terrestre han de ser fixades anualment per
mitjà d’una ordre del conseller competent en matèria de sanitat. Així mateix, en
la disposició addicional es faculta el conseller competent en matèria de sanitat
per dictar les disposicions necessàries per desplegar-lo.
Amb aquesta ordre es compleix la previsió reglamentària sobre l’actualització de les quanties de les compensacions pel desplaçament de les persones
usuàries per raó d’assistència sanitària, sobre alguns aspectes del procediment el
desenvolupament del qual era necessari per aplicar correctament el que estableix el Decret 41/2004 i també sobre els nous conceptes introduïts pel Decret
31/2008 i el Decret 42/2010 no previstos en l’Ordre de la consellera de Salut i
Consum de 13 de juliol de 2004, vigent fins ara.
Per tot el que s’ha exposat, en ús de les facultats que m’atribueixen els
articles 33.3 i 38.2 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article 1
Quantia de les compensacions
Les quanties de les compensacions pel desplaçament de les persones usuàries del Servei de Salut de les Illes Balears en concepte de transport terrestre,
dietes, pernoctació i despeses per trasllat en cas de defunció, i també en concepte del transport aeri o marítim regulat en el Decret 41/2004 són les següents:
1.Transport aeri o marítim
a)S’abonaran les despeses del pacient i del seu acompanyant autoritzat -si
en duu- relacionades amb el trasllat i que corresponguin al preu del transport en
classe turista, més les taxes i altres despeses que resultin del transport, inclosos
els trajectes d’anada i tornada i descomptant-ne les bonificacions establertes
legalment per a aquest tipus de transport.
b)El pacient i el seu acompanyant -si en duu- poden aconseguir mitjançant
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el Servei de Salut la documentació o l’autorització necessàries per obtenir els
bitllets d’avió o vaixell abans que duguin a terme el trasllat. Per fer-ho han de
presentar una sol·licitud a la qual cal adjuntar el justificant de cita del centre de
destinació -en el qual ha de constar la data prevista de l’assistència o de l’ingrési els documents exigits en l’apartat g de l’article 2.
c)En cas de defunció, s’abonaran les despeses necessàries que facin possible el retorn de la persona morta de conformitat amb les tarifes oficials
vigents.
2.Transport terrestre
a)S’abonaran les quanties següents per viatge d’anada i de tornada:
- 12 € (dotze euros) per trajecte si es tracta d’un desplaçament entre les
diferents illes d’aquesta comunitat autònoma;
- 17 € (disset euros) per trajecte si es tracta d’un desplaçament a una altra
comunitat autònoma.
b)En el supòsit que el centre assistencial estigui ubicat en una província
diferent de la de l’estació marítima o de l’aeroport de destinació i faci falta utilitzar un transport terrestre per arribar al centre assistencial, a més de les quantitats establertes s’abonarà també el transport utilitzat fins a una quantitat màxima equivalent al cost del transport ferroviari en segona classe o al cost de l’autobús, encara que el pacient hagi optat per emprar un altre mitjà de locomoció,
i en aquest cas s’abonarà la menor de les quantitats anteriors.
3.Dietes
a) S’abonaran 14 € (catorze euros) per persona (pacient i acompanyant
autoritzat) i dia en concepte de dieta.
b) Quan s’hi hagi autoritzat compensació per pernocta s’abonaran 7 € (set
euros) en concepte de mitja dieta. En el supòsit que el pacient romangui hospitalitzat, aquest import es destinarà només a l’acompanyant
4. Pernocta
a) Es compensarà fins un màxim de 36 € (trenta-sis euros) per persona i
dia en concepte de pernocta i mitja pensió (pacient i acompanyant autoritzat)
quan, per rebre l’assistència sanitària, hagi de romandre dos dies o més a la localitat on la hi hagin de prestar. No s’aplicarà aquesta compensació al pacient si
roman hospitalitzat al centre sanitari.
b) A sol·licitud de la persona beneficiària de l’assistència sanitària, el
Servei de Salut pot facilitar la documentació acreditativa per reservar habitació
a l’establiment on hagi de pernoctar, sense cap desemborsament de la persona
interessada.
5. Quanties de la compensació en cas de desplaçament des de Formentera
a Eivissa
- 9,35 € (nou euros amb trenta-cinc cèntims) per persona (pacient i acompanyant autoritzat) per compensar les despeses de transport;
- 14€ (catorze euros)per persona (pacient i acompanyant autoritzat) i dia
en concepte de dieta.
- 7€ (set euros) en concepte de mitja dieta si s’ha autoritzat compensació
per pernocta. En el supòsit que el pacient romangui hospitalitzat, aquest import
es destinarà només a l’acompanyant.
La pernocta s’abonarà de conformitat amb el que s’estableix en l’apartat
4 precedent.
Article 2
Procediment per obtenir la compensació
Les persones usuàries del Servei de Salut que s’hagin desplaçat per rebre
assistència sanitària amb l’autorització del Servei de Salut de conformitat amb
les normes i els criteris establerts per a l’ordenació de prestacions sanitàries del
Sistema Nacional de Salut poden reclamar les compensacions per les despeses
generades amb motiu del desplaçament per raons d’assistència sanitària, d’acord amb el Decret 41/2004. Per a això han de presentar una sol·licitud dirigida
al Servei de Salut de les Illes Balears en el model d’imprès que se’ls facilitarà i
a la qual han d’adjuntar els documents que es detallen a continuació:
a) Justificant o informe d’assistència signat pel centre de destinació que
hagi prestat l’assistència -excepte en el cas que el Servei de Salut pugui obtenirlo en algun tipus de suport informàtic autoritzat- i en el qual ha de constar la data
de l’assistència o la data de l’ingrés i de l’alta.
b)En el cas que la persona interessada hagi estat hospitalitzada i s’hagi
autoritzat un acompanyant, cal adjuntar a la sol·licitud els documents següents:
- targeta d’embarcament de l’acompanyant;
- comunicats setmanals del metge responsable de l’assistència en el centre de destinació que confirmin la necessitat de romandre de l’acompanyant. Per
defecte d’això, la quantia de la compensació en concepte de dieta per estada per
a l’acompanyant es limitarà a un màxim de set dies.
c) Si la persona interessada sol·licita una compensació per pernocta, ha

