
1. Les activitats docents per desenvolupar programes formatius, cursos,
seminaris i unes altres activitats de caire formatiu que organitza l’Escola Balear
d’Administració Pública de les Illes Balears, s’indemnitzen segons el barem
següent:

a) Professor de cursos de l’àrea de llengües:  50 euros per hora.
b) Professor de cursos d’unes altres àrees (titulat superior): 72 euros per

hora.
c) Monitor i professor de classes pràctiques: 33,36 euros per hora.
d) Professional col·laborador: 45 euros per hora. 

2. Dur a terme ponències, conferències o seminaris per professorat de
reconegut prestigi, s’indemnitza d’acord amb un preu pactat, amb la resolució
prèvia de la consellera d’Interior, a proposta del cap del Departament de
Formació i Selecció de l’EBAP, sense que en cap cas es pugui superar la quan-
titat de 667 euros.

3. Coordinar àrees docents per a cursos o unes altres activitats formatives,
de durada inferior a 60 hores, s’indemnitza amb la quantitat de 160 euros. 

4.  Supervisar cursos s’indemnitza a raó de 20 euros per hora.

5. Per elaborar proves, corregir-les i assistir al desenvolupament de les
proves acreditatives del coneixement de llengües (català i llengües estrangeres)
en l’àmbit formatiu de l’Escola Balear d’Administració Pública es meriten les
indemnitzacions següents:

5.1. Per elaborar proves (per convocatòria): 
a) Nivell A (català) i inicial (llengua estrangera): 60 euros.
b) Nivell B (català) i mitjà (llengua estrangera): 90 euros.
c) Nivells C, D i E (català) i superior (llengua estrangera): 120 euros.

5.2. Per corregir proves orals (per convocatòria): 10 euros per prova.

5.3. Per corregir proves escrites (per convocatòria):
a) Nivell A (català) i inicial (llengua estrangera): 6,36 euros per prova. 
b) Nivell B (català) i mitjà (llengua estrangera): 8,49 euros per prova. 
c) Nivells C i D (català) i superior (llengua estrangera): 11,64 euros per

prova. 
d) Nivell E (català): 12,73 euros per prova.

5.4. Per assistir al desenvolupament de proves escrites (per sessió i dia):
a) Nivell A (català)  i inicial (llengua estrangera): 72 euros.
b) Nivells B, C i E (català) i mitjà (llengua estrangera): 108 euros.
c) Nivell D (català) i superior (llengua estrangera): 144 euros.

6. Preparar i elaborar material didàctic, redactar textos, dissenyar progra-
mes o material en suport informàtic i activitats anàlogues, s’indemnitza sempre
que es faci fora de la jornada de feina. Per determinar-ne l’import, es tindrà en
compte l’especialització de la tasca, la qualitat, l’extensió i la complexitat de la
feina feta.  S’han de fixar les quantitats de les indemnitzacions per resolució de
la consellera d’Interior a proposta del cap del Departament de l’EBAP en el
marc i dins els límits dels paràmetres següents:

a) Per redactar un tema : de 15 a 20 euros. 
b) Per redactar un temari complet d’una assignatura o d’un mòdul corres-

ponent a cursos de més de 60 hores de duració: de 225 euros  a 300 euros.
c) Per redactar el temari complet d’un curs de duració de menys  de 60

hores: de 50 a 225 euros.
d) Per redactar el temari complet d’un curs de duració igual o superior a

60 hores: de 225  a 300 euros.
e) Per actualitzar temes, es merita el 40% de les quantitats límits establer-

tes en els paràmetres d’aquest barem.
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3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 9056
Correcció d’errades observades en la Resolució del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació de 21 d’abril de 2008, per la
qual s’ofereixen ajuts per a la formació de personal investigador,
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 65, de
13 de maig de 2008, núm. d’edicte 7963

En la Resolució esmentada, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 65, de 13 de maig de 2008, núm. d’edicte 7963, en els apartats
setè, vuitè i dotzè de les versions catalana i castellana, d’acord amb l’article
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, i 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, s’han de corregir les errades següents:

En el paràgraf penúltim de la lletra c) del punt 1 de l’apartat setè:

On diu:

«La data d’acabament dels estudis per a l’obtenció del títol de llicenciat o
enginyer no pot ser anterior a l’1 de gener de 2000, excepte per a les persones
llicenciades en medicina, farmàcia, biologia, química, física o psicologia, que en
el moment de sol·licitar l’ajut estiguin en possessió d’un títol de formació sani-
tària especialitzada (MIR, FIR, BIR, QUIR, RFIR o PIR, respectivament). En
aquests casos, la data d’acabament ha de ser posterior a l’1 de gener de 1998.»

Ha de dir:

«La data d’acabament dels estudis per a l’obtenció del títol de llicenciat o
enginyer no pot ser anterior a l’1 de gener de 2002, excepte per a les persones
llicenciades en medicina, farmàcia, biologia, química, física o psicologia, que en
el moment de sol·licitar l’ajut estiguin en possessió d’un títol de formació sani-
tària especialitzada (MIR, FIR, BIR, QUIR, RFIR o PIR, respectivament). En
aquests casos, la data d’acabament ha de ser posterior a l’1 de gener de 1998.»

En l’apartat vuitè:

On diu:

«5. Si la documentació és incompleta o no compleix els requisits que exi-
geix aquesta Resolució, es requerirà la persona interessada perquè, en el termi-
ni de deu dies, en completi la documentació o n’esmeni les deficiències, amb
indicació que, si no ho fa així, s’entendrà que ha desistit de la petició, després
de la resolució dictada d’acord amb l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

6. No es tendrà en compte per a l’avaluació de la sol·licitud cap mèrit pre-
sentat després de la data d’acabament de presentació de les sol·licituds.»

Ha de dir:

«6. Si la documentació és incompleta o no compleix els requisits que exi-
geix aquesta Resolució, es requerirà la persona interessada perquè, en el termi-
ni de deu dies, en completi la documentació o n’esmeni les deficiències, amb
indicació que, si no ho fa així, s’entendrà que ha desistit de la petició, després
de la resolució dictada d’acord amb l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

7. No es tendrà en compte per a l’avaluació de la sol·licitud cap mèrit pre-
sentat després de la data d’acabament de presentació de les sol·licituds.

8. La sol·licitud i la documentació especificades en el punt 5 d’aquest
apartat vuitè, s’han de presentar en el Registre de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació (ctra. de Valldemossa, km 7,4. Parc BIT, Edifici NAORTE-
A, 3a planta, 07021 Palma), o bé mitjançant qualsevol de les altres possibilitats
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.»

En el paràgraf segon del punt 3 de l’apartat dotzè:

On diu:

«L’ajut anual durant aquesta fase serà la corresponent a 14 mensualitats.
La retribució que han de rebre els investigadors, que s’ha d’indicar a cada con-
tracte, serà de 15.400,00 € bruts anuals (quinze mil quatre-cents euros).»

Ha de dir:

«L’ajut anual durant aquesta fase serà la corresponent a 14 mensualitats.
La retribució que han de rebre els investigadors, que s’ha d’indicar a cada con-
tracte, serà de 16.422,00 € bruts anuals (setze mil quatre-cents vint-i-dos
euros).»

El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina

Palma, 13 de maig de 2008

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 9186

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de  20 de maig de
2008  per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2008-
09 per als centres docents no universitaris de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

Amb la finalitat que tots els centres educatius que imparteixen ensenya-
ments de nivells no universitaris puguin realitzar una correcta planificació i
organització del curs 2008-09, i un cop oït el Consell Assessor del calendari
escolar, integrat per tots els estaments relacionats amb l’educació dins l’àmbit
de les Illes Balears, és necessari dictar la norma que reguli el calendari escolar
del curs 2008-2009 per als centres docents no universitaris de les Illes Balears. 
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En la determinació del susdit calendari s’ha de tenir en compte el que dis-
posa el seu marc normatiu vigent, en concret, allò que estableix la disposició
addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, en connexió amb
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, així com el que disposa
el Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el calendari d’apli-
cació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

Per tot això, dict la següent 

ORDRE

Article 1 
Àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre serà d’aplicació a tots els centres docents no universitaris,
públics, privats i privats concertats de les Illes Balears. Pels centres de primer
cicle d’educació infantil serà d’aplicació una normativa específica que es publi-
carà.

Article 2
Professorat

1.El professorat dels centres docents iniciarà les activitats dia 1 de setem-
bre de 2008. Es destinaran els primers dies, fins al començament de les activi-
tats lectives, a l’organització del curs, així com també a activitats de diversa
índole pedagògica i administrativa. L’acabament d’activitats no serà abans del
dia 30 de juny de 2009.

2.Pel que fa al professorat de centres privats i de centres privats concer-
tats, aquesta disposició general s’ha d’aplicar segons el que disposen el conve-
ni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Article 3
Calendari

1.El curs escolar s’inicia dia 1 de setembre de 2008 i finalitza dia 31 d’a-
gost de 2009.

2.L’alumnat de segon cicle d’educació infantil, educació primària i edu-
cació especial dels centres públics, privats i privats concertats iniciarà les acti-
vitats lectives dia 15 de setembre de 2008 i les finalitzarà dia 19 de juny de
2009, amb un total de 176 dies lectius.

Els centres de segon cicle d’educació infantil i educació primària comen-
çaran dia 15 de setembre dedicant les dues primeres hores a la recepció i acolli-
da d’alumnes i a partir de la tercera sessió tindran horari normal de classe.
També es podrà realitzar durant una setmana un període d’adaptació per als
alumnes del primer curs del segon cicle d’educació infantil (3 anys) i els alum-
nes del segon i tercer curs (4 i 5 anys), sempre que sigui el seu primer any d’es-
colarització, amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa. 

3.L’alumnat d’educació secundària obligatòria,  del Programa de
Qualificació Professional Inicial (PQPI) i de batxillerat dels centres públics, pri-
vats i privats concertats iniciarà les activitats lectives dia 15 de setembre de
2008 i les finalitzarà dia 19 de juny de 2009, amb un total de 176 dies lectius. 

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes, escoles d’art, els cicles for-
matius de grau mitjà i superior i  conservatoris professionals de música i dansa
iniciaran les activitats lectives dia 22 de setembre de 2008 i les finalitzaran dia
19 de juny de 2009. Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat
finalitzaran dia 29 de maig de 2009, sense perjudici d’adaptació a allò que, en
el seu moment, disposi la Direcció General de Planificació i Centres, en con-
cordança amb les proves d’accés a la Universitat. Els centres oferiran, per a
aquests alumnes de segon de batxillerat, activitats lectives d’aprofundiment i
consolidació fins al dia anterior de l’inici de les proves, i les orientaran en fun-
ció de les opcions posteriors.

Amb caràcter general els centres d’educació secundària podran organitzar
activitats de recepció i acollida amb el mateix format que els de primària. 

4.Els estudis superiors de disseny de l’Escola Superior de Disseny i de
Conservació i Restauració de Béns Culturals, el Conservatori Superior de
Música i Dansa, Escola Superior d’Art Dramàtic i els centres d’educació de per-
sones adultes iniciaran les activitats lectives dia 1 d’octubre de 2008 i les fina-
litzaran el 19 de juny de 2009.

Article 4
Horari

1.Tots els centres de segon cicle d’educació infantil, educació primària i
educació especial mantindran la jornada i l’horari establert per al curs 2007-08,
llevat d’aquells que hagin rebut una comunicació de la Conselleria en resposta
a la seva sol•licitud d’autorització de canvi. 

Els centres públics que, per raons de necessitat o a petició de la comuni-
tat escolar, necessiten o volen un horari diferent del previst han de fer-ne la
sol•licitud a la Direcció General de Planificació i Centres , i s’atendran al que
disposa l’Ordre de 21 de maig de 2002, en la qual es dicten les instruccions
sobre modificació de jornada i/o horari escolar a les escoles de segon cicle d’e-
ducació infantil i als col•legis d’educació primària.

2.Tots els centres d’educació secundària continuaran impartint les classes
en l’horari establert per al curs 2007-08, sense perjudici que els centres públics
puguin sol•licitar-ne la modificació, que haurà de ser aprovada pel consell esco-
lar, oït el claustre de professors i notificada a la Direcció General de Planificació
i Centres  abans de dia 10 de juliol de 2008.

3.Els centres concertats que vulguin modificar la jornada i els horaris
establerts ho hauran de fer d’acord amb el que estableix l’article 57.f de la Llei
orgànica 8/1185, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. Al mateix

temps, i segons aquesta normativa, hauran de notificar els canvis  a la Direcció
General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura.  

Article 5
Vacances escolars

Durant el curs escolar 2008/09 tindran la consideració de períodes de
vacances:

Nadal: del 24 de desembre de 2008 al 6 de gener de 2009, ambdós inclo-
sos.

Pasqua: del  9 al 17 d’abril de 2009, ambdós inclosos.
Les activitats docents corresponents als dies 23 de desembre de 2008 i 8

d’abril de 2009 podran dur-se a terme en un únic període temporal, amb les
mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l’equip directiu, oït
el claustre de professors i el consell escolar i s’inclou en la programació gene-
ral anual del centre. En cap cas no es podran suspendre els serveis complemen-
taris.

Article 6
Dies festius

Tenen la consideració de dies festius:
Dia 13 d’octubre (dilluns següent al 12 d’octubre, festa nacional)
Dia 8 de Desembre (La Immaculada). 
Té la consideració de dia no lectiu:
Dia 4 de maig de 2009 (festa escolar unificada).
També tenen la consideració de dies festius durant el 2009 aquells que es

determinin per la corresponent disposició de la Conselleria de Treball i
Formació.

Igualment s’han de considerar dies festius les dues festes locals oficial-
ment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebra-
ció. Quan una o les dues festes locals coincideixin en dies no lectius del curs
2008-09, el centre podrà determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no
lectius com coincidències s’hagin produït. L’elecció d’aquest dia no es podrà fer
fins que no es conegui el calendari de festes locals de 2009 i, un cop presa la
decisió pel consell escolar, serà comunicada tant a la Direcció General de
Planificació i Centres  com a les famílies dels alumnes, si és possible, abans de
finalitzar el 2008.

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, primària, educació
especial i secundària pot establir, amb l’acord previ del consell escolar, un dia
festiu de lliure disposició. Aquest dia s’ha de fer constar a la programació gene-
ral anual del centre i s’ha de notificar a la Direcció General de Planificació i
Centres, com també als pares i les mares, abans de dia 31 d’octubre. En el cas
que els dies festius elegits pel centre siguin anteriors a dia 31 d’octubre o que
en aquesta data encara no s’hagi pres la decisió del dia elegit, s’ha de notificar,
tant a la Direcció General de Planificació i Centres  com a les famílies, amb una
antelació mínima de 30 dies naturals.

Article 7
Modificacions

Aquest calendari escolar únicament podrà 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 Ordre ha de tenir l’aprovació del
consell escolar del centre i s’ha de sol•licitar a la Direcció General de
Planificació i Centres  amb una antelació mínima de 30 dies naturals.

Article 8
Publicitat

Les direccions dels centres docents han de comunicar el calendari escolar
als claustres i consells escolars en la primera reunió després de la seva publica-
ció i l’han d’exposar en un lloc visible tant per als alumnes, com per a les famí-
lies dels alumnes i les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars.

Article 9
Compliment

Les direccions dels centres docents i el Departament d’Inspecció
Educativa, dins de l’àmbit de les competències respectives, han de vetllar per
l’estricte compliment del calendari escolar.

Article 10
Delegació de competències

Es delega expressament en el director general de Planificació i Centres
d’aquesta Conselleria la resolució de les peticions referides a modificació d’ho-
rari o del calendari previstes en els articles 4 i 7 d’aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 20 de maig de 2008

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

— o —
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