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RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2005, que dóna
instruccions per a l ’organi tzació i  e l
funcionament dels serveis educatius (EAP,
CREDA, CRP i  CdA), del  Programa de
mestres itinerants per a deficients visuals i
dels equips d’assessorament en llengua,
interculturalitat i cohesió social (ELIC) per al
curs 2005-2006.

Els serveis educatius del Departament
d’Educació (EAP, CREDA, CRP i CdA) són
òrgans de suport permanent a la tasca do-
cent del professorat dels centres educatius
per tal d’adequar la seva tasca a les diferents
necessitats de l’alumnat.

L’atenció educativa de l’alumnat cec o
deficient visual de Catalunya es garanteix a
través d’un conveni de col·laboració entre
el Departament d’Educació i l’Organització
Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). Tam-
bé es compta amb el Programa de mestres
itinerants per a deficients visuals, un servei
que ofereix el suport específic a l’alumnat
amb dèficit visual en els centres educatius
ordinaris a fi d’afavorir la seva integració
educativa.

D’altra banda, actualment s’està tramitant
un projecte de decret que modifica el Decret
155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen
els serveis educatius del Departament d’E-
ducació. Amb aquesta modificació es regu-
len uns nous serveis educatius, els equips
d’assessorament en llengua, interculturalitat
i cohesió social, que donen suport en l’aten-
ció a l’alumnat nouvingut. Atès que es pre-
veu que l’esmentat projecte normatiu estigui
en vigor a l’inici del proper curs acadèmic,
cal establir les instruccions que han de regir
l’organització i funcionament d’aquests nous
serveis educatius.

La Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa estableix les directrius i els
procediments generals referits a l’organit-
zació, el funcionament i l ’elaboració de
memòries i plans d’actuació dels serveis
educatius, del programa de mestres itine-
rants per a deficients visuals i els equips d’as-
sessorament en llengua, interculturalitat i
cohesió social (ELIC).

 En el cas de la ciutat de Barcelona, tenint
en compte les disposicions vigents per les
quals es transfereixen les competències cor-
responents de gestió dels serveis educatius
al Consorci d’Educació, serà el mateix Con-
sorci qui concretarà i desenvoluparà aques-
tes instruccions en l’àmbit de la ciutat de
Barcelona.

Atesa la necessitat de concretar les actua-
cions per al curs 2005-2006,

Resolc:

1. Aprovar les instruccions d’organització
i funcionament dels serveis educatius i del
Programa de mestres i t inerants per a
deficients visuals i dels equips d’asses-
sorament en l lengua, intercul tura l i tat  i
cohesió social per al curs 2005-2006, en els
termes establerts en els annexos d’aquesta
Resolució.

Barcelona, 1 de juliol de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ÍNDEX

ANNEX 1
Marc general

ANNEX 2
Equips d’assessorament i orientació psico-
pedagògica (EAP)

ANNEX 3
Centres de recursos pedagògics (CRP)

ANNEX 4
Camps d’aprenentatge (CdA)

ANNEX 5
Centres de recursos educatius per a defi-
cients auditius (CREDA)

ANNEX 6
Centre de recursos educatius per a defi-
cients visuals (CREC)

ANNEX 7
Equips d’assessorament en llengua, inter-
culturalitat i cohesió social (ELIC)

ANNEX 1

Marc general

1. Dels serveis educatius al servei edu-
catiu integrat

La tasca professional dels serveis edu-
catius és, en general, ben valorada pel
conjunt de la comunitat educativa. La seves
intervencions en l’avaluació, assessorament
i atenció en casos d’alumnat en situacions
de necessi tats educat ives especia ls o
l’assessorament i gestions en activitats de
formació del professorat, així com la col-
laboració en la definició de necessitats
socioeducatives i en la dinamització dels
centres d’una zona, conjuntament amb la
disponibilitat per facilitar recursos de tota
mena, han esdevingut un valuós instrument
de suport a la tasca docent. Amb tot, en la
situació actual es dóna una certa dispersió
o disgregació en les actuacions dels
professionals de les diferents unitats.

Després d’iniciar el procés d’integració de
serveis en 12 zones arreu de Catalunya
durant el curs 2004-2005, la valoració dels
diferents agents implicats (Inspecció edu-
cativa, Serveis Territorials, serveis centrals i
els mateixos serveis educatius) és prou po-
sitiva com per avançar en l’extensió d’aques-
ta modalitat de funcionament dels serveis
educatius en unes altres noves zones (25)
durant el curs 2005-2006.

Això no obstant, el rigor en la proposta
continua fent necessària una avaluació con-
tinuada a càrrec dels diferents elements im-
plicats, de manera que, abans de procedir a

la generalització del servei educatiu integrat
per al curs 2006-2007, caldrà valorar tots
els factors que aconsellin la seva implantació
generalitzada.

Els serveis educatius, el programa de mes-
tres itinerants per a deficients visuals i els
equips d’assessorament en llengua, inter-
culturalitat i cohesió social que encara no
participin d’aquesta experimentació orga-
nitzaran el seus plans d’actuació afavorint,
en la mesura del que sigui possible, la
coordinació de les seves accions.

2. Prioritats dels serveis educatius per
al curs 2005-2006

Els serveis educatius, el programa de
mestres itinerants per a deficients visuals i
els equips d’assessorament en l lengua,
interculturalitat i cohesió social organitzaran
el seus plans d’actuació amb la finalitat de
donar resposta a les necessitats del seu àm-
bit territorial, tenint en compte, en el marc
de les seves funcions, les prioritats següents:

– Promoció, impuls i suport a les iniciatives
d’inclusió escolar.

– Atenció a l’alumnat amb necessitats
educatives especials.

– Atenció a l’alumnat nouvingut i al que
es trobi en situacions d’exclusió social.

– Suport a la transició de primària a
secundària.

– Suport en la prevenció de conductes de
risc i resolució de conflictes.

– Suport als centres que participin en pro-
grames d’innovació.

– Impuls a l’ús de la llengua catalana en la
docència.

– Dinamització dels p lans educat ius
d’entorn.

– Suport als centres en matèria de TIC.
– Coordinació amb institucions i serveis

del sector.
La Comissió d’Ordenació dels diferents

Serveis Territorials i, en el cas de Barcelona,
l’òrgan corresponent del Consorci d’Educa-
ció de Barcelona ha de vet l lar  per la
concreció de les prioritats que s’estableixin
de manera general i, responent a les neces-
sitats del territori, pot establir-ne de noves.

Cada servei educatiu, programa de mes-
tres itinerants per a deficients visuals o equip
d’assessorament en llengua, interculturalitat
i cohesió social ajustarà el seu pla d’actuació
per poder atendre les prioritats generals i
territorials, d’acord amb les característiques
de la zona, els recursos materials i humans
de què disposa i els criteris i instruccions
específiques dels annexos 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

La coordinació i el seguiment, a nivell ter-
ritorial, dels serveis educatius, dels progra-
mes de mestres itinerants per a deficients
visuals i dels equips d’assessorament en llen-
gua, interculturalitat i cohesió social anirà a
càrrec del cap o la cap de la Secció de
Serveis Educatius i Formació Permanent i,
en el cas de Barcelona, a càrrec dels res-
ponsables de les unitats corresponents en
el Consorci d’Educació de Barcelona.

La supervisió i l’avaluació aniran a càrrec
de la Inspecció d’Educació.

3. Elaboració, tramitació i aprovació de
les memòries i dels plans d’actuació

Els serveis i programes a què es refereix
aquesta resolució elaboraran un pla d’ac-
tuació i una memòria anual.



Full de disposicions i actes administratius

1152

La direcció de cada un d’ells trametrà el
pla d’actuació del curs 2005-2006 abans
del 22 de setembre de 2005 i, abans del 15
de juliol de 2006, la memòria de les activitats
portades a terme durant aquest curs. Se
n’haurà d’enviar un exemplar a I’inspector o
inspectora corresponent, un altre a la Secció
de Serveis Educatius i Formació Permanent
dels Serveis Territorials –en el cas de Barce-
lona, s’enviarà al Consorci d’Educació– i un
tercer a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa. Aquests exemplars es
lliuraran preferiblement en suport magnètic.

Abans del 17 d’octubre de 2005, els ins-
pectors i inspectores coordinadors dels ser-
veis i programes elevaran un informe sobre
la memòria i el pla d’actuació al director/a dels
Serveis Territorials corresponent o, en el cas
de Barcelona, a l’òrgan corresponent del
Consorci d’Educació.

En cada servei territorial es constituirà una
comissió que estudiarà els diversos plans
d’actuació i memòries i n’elevarà una pro-
posta d’aprovació o no aprovació al direc-
tor/a dels Serveis Territorials, o, en el cas de
Barcelona, a l’òrgan corresponent del Con-
sorci d’Educació, abans del 31 d’octubre.
Aquesta comissió estarà integrada per
I’inspector o inspectora en cap o persona
en qui delegui, el cap o la cap de la Secció
de Serveis Educatius i Formació Permanent
dels Serveis Territorials –en el cas de Barce-
lona, el/la cap de la Unitat corresponent del
Consorci d’Educació– i un representant de
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa.

El director/a dels Serveis Territorials, o, en
el cas de Barcelona, l’òrgan corresponent
del Consorci d’Educació, notificarà a cada
servei i programa I’aprovació o les ins-
truccions de modificació del pla d’actuació i
de la memòria. L’aprovació de les activitats
proposades en el pla d’actuació quedarà
condicionada a les disponibilitats pressu-
postàries.

L’aprovació del pla d’actuació i la memòria
de I’EAP de deficients visuals i dels mestres
itinerants per a deficients visuals es farà
d’acord amb allò que estableix el conveni
vigent, signat per I’ONCE i el Departament
d’Educació.

4. Assistència dels professionals. Per-
misos

A cada servei educatiu, al Centre de Re-
cursos Educatius per a deficients visuals
Joan Amades i a cada equip d’assesso-
rament en llengua, interculturalitat i cohesió
social, la direcció o la coordinació, segons
que correspongui, ha d’establir un sistema
de control d’assistència de tot el personal
que hi estigui destinat.

Els professionals estan obligats a complir
l’horari i el calendari d’activitats establert en
el pla d’actuació anual de cada servei i pro-
grama o equip, aprovat pel director/a dels
Serveis Territorials. També estan obligats a
assistir a les reunions degudament convo-
cades per la direcció o la coordinació, dins
l’horari del servei.

4.1. Es concediran permisos per les causes
següents:

a) En els supòsits de naixement i d’adopció

o acolliment permanent o preadoptiu d’un o
una menor, cinc dies.

b) Per trasllat de domicili (sense canvi de
localitat, 1 dia; amb canvi, fins a 4 dies).

c) Per a la realització d’exàmens finals en
centres oficials, un dia, i per a altres proves
definitives d’avaluació, alliberadores de ma-
tèria, en els esmentats centres, el temps
indispensable per a fer-les.

d) Per al compliment d’un deure inexcu-
sable de caràcter públic o personal (la cau-
sa ha de justificar-se per escrit, i el temps de
permís que pot concedir-se serà el del temps
indispensable per al compliment del deure).

e) Per raó de matrimoni d’un familiar fins
al segon grau d’afinitat o consanguinitat, el
temps indispensable per a assistir-hi.

f) Per a la realització d’exàmens prenatals
i tècniques de preparació al part.

g) Per a l’assistència a activitats de For-
mació del Professorat del Departament d’E-
ducació, quan així ho disposi el director/a
dels Serveis Territorials.

h) Als funcionaris amb fills discapacitats
se’ls pot concedir un permís retribuït per
assistir a reunions de coordinació ordinària
amb finalitats psicopedagògiques amb el
centre d’educació especial o d’atenció
precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé
per acompanyar-lo si ha de rebre suport
addicional en l’àmbit sanitari. Així mateix, el
funcionari/ària pot gaudir de dues hores de
flexibilitat horària diària que li permeti conci-
liar els horaris del centres d’educació espe-
cia l ,  o a l t res centres on e l  f i l l  o f i l la
discapacitat rebi atenció amb els horaris del
propi lloc de treball, tenint en compte la
situació del domicili familiar.

i) Per la mort, accident, malaltia greu o
hospitalització d’un o una familiar fins al
segon grau de consanguinitat o afinitat, dos
dies si el succés es produeix a la mateixa
localitat i fins a quatre dies si és en una altra
localitat.

j )  En els casos de naixement de f i l ls
prematurs o que, per qualsevol motiu, hagin
de romandre hospitalitzats després del part,
la funcionària o funcionari té dret a absentar-
se del lloc de treball fins a un màxim de tres
hores diàr ies, amb la percepció de les
retribucions íntegres.

Els permisos regulats en els punts anteriors
els concedirà el director/a o coordinador/a
segons que correspongui. S’hauran de
sol·licitar prèviament en els casos b, c, d, e,
f, g i h. En el cas que el deure de caràcter
personal esmentat en el  punt d) pugui
entendre’s com de força major, sense pos-
sibilitat de ser sol·licitat prèviament, la direc-
ció o la coordinació podrà qualificar-lo com
a tal, ateses les raons que, amb posterioritat,
es presentin per escrit. En aquest cas,
correspon a la direcció o coordinació apre-
ciar el caràcter justi f icat de l’absència,
atenent la singularitat o reiteració produïda i
les altres circumstàncies que consideri
oportú tenir en compte.

4.2. Els permisos de fins a 9 dies a l’any
previstos en el punt segon de l’article 96 del
Text únic dels preceptes de determinats tex-
tos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública, aprovat pel Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, en el cas dels fun-
cionaris docents es consideren inclosos

aquells dies en períodes en els quals no hi
ha activitats programades en el centre (Nadal,
Setmana Santa, juliol), ja que durant el període
lectiu no es pot garantir que «s’assumirà
sense dany per a terceres persones o per a
la mateixa organització de les tasques del
funcionari al qual es concedeix el permís»,
condició a la qual la Llei subordina la
concessió del permís.

El personal laboral que presta serveis o
està adscrit a un servei educatiu s’atendrà
al que disposa el conveni únic vigent del
personal laboral de la Generalitat de Cata-
lunya.

En els casos en què funcionàries víctimes
de violència de gènere hagin d’absentar-se
del seu lloc de treball per aquest motiu,
aquestes faltes d’assistència, totals o par-
cials, es consideraran justificades pel temps
i en les condicions que així ho determinin els
serveis socials d’atenció o de salut segons
s’escaigui.

4.3. En interès del servei, la direcció o la
coordinació de l’equip podrà assignar un
encàrrec de serveis a qualsevol professional
(l’assistència a congressos, jornades i altres
activitats de formació que no estiguin orga-
nitzades pel Departament d’Educació i que
afectin la jornada laboral hauran de tenir
aquesta consideració), sempre que es reu-
neixin les condicions següents:

• Que hi hagi l’acord del professional.
• Que s’organitzi l’adequada prestació del

servei mentre duri aquest encàrrec.
Les absències per encàrrecs de serveis

en cap cas no superaran els cinc dies labo-
rables per professional. Quan aquestes
absències afectin professionals dels EAP o
dels CREDA, es comunicaran a les direc-
cions dels centres educatius als quals pres-
ten servei i, en tots els casos, a la Inspecció,
mitjançant una relació mensual.

4.4. Les faltes d’assistència es faran constar
en un registre d’absències que s’ha de
mantenir al dia. En l’explicació de motius s’hi
ha de fer constar:

– Llicència.
– Malaltia.
– Permís.
– Força major.
– Exercici del dret de vaga.
– Sense justificar.
Abans del dia 10 de cada mes, la direcció

o la coordinació de l’equip trametrà a la
Inspecció de Serveis de la Secretaria Gene-
ral del Departament d’Educació, la relació
de professionals amb faltes d’assistència o
de puntualitat sense justificar del mes ante-
rior, amb expressió del nombre d’hores no
treballades i les possibles al·legacions de la
persona interessada si és el cas. La tramesa
es farà directament a la Inspecció de serveis
per fax (al número 934 006 975) o per correu
electrònic (sgis.educacio@gencat.net), amb
el benentès que en ambdós casos es confir-
marà immediatament per correu ordinari (Via
Augusta 202-206, planta 5B, 08021 Barce-
lona). A aquesta relació s’hi adjuntarà una
còpia de la comunicació de la falta i les
possibles al·legacions de la persona inte-
ressada. E ls models per fer  aquestes
comunicacions seran els que figuren al final
d’aquest apartat. En aquesta tramesa no s’hi
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inclouran les faltes d’assistència degudes a
l’exercici del dret de vaga, ja que aquest
supòsit comporta la deducció d’havers cor-
responents però no responsabilitats disci-
plinàries.

En cas de vaga, i un cop acabada aquesta,
la direcció o la coordinació de l’equip con-
feccionarà la relació d’incidències (derivades
de l’exercici del dret de vaga per part dels
professionals), la donarà a conèixer als
interessats i donarà un termini de cinc dies
per presentar al·legacions. Transcorregut
aquest termini trametrà la relació acom-
panyada de les al·legacions rebudes als
Serveis Territorials corresponents o a l’òrgan
corresponent del Consorci d’Educació en el
cas de Barcelona.

4.5. La direcció del servei educatiu, del Cen-
tre de Recursos Educatius Joan Amades i la
coordinació de l’equip d’assessorament en
llengua, interculturalitat i cohesió social
hauran de comunicar als Serveis Territorials
les baixes de personal perquè se’n faci la
substitució. En el cas dels centres de recur-
sos educatius per a deficients auditius
(CREDA), Programa de mestres itinerants per
a deficients visuals i dels camps d’apre-
nentatge (CdA), la substitució es farà seguint
el procediment del personal dels centres de
primària. En el cas dels equips d’assesso-
rament i orientació psicopedagògica (EAP) i
dels centres de recursos pedagògics (CRP),
seguint el procediment dels centres de
secundària.

4.6. La direcció del servei educatiu, del Cen-
tre de Recursos Educatius Joan Amades i la
coordinació de l’equip d’assessorament en
llengua, interculturalitat i cohesió social
hauran d’arxivar i tenir a disposició dels
mateixos professionals i de la Inspecció tota
la documentació interna emprada per a fer el
control d’absències, els justificants presen-
tats i les relacions mensuals acumulatives
(on han de constar les faltes dels mesos
anteriors). En acabar el curs, durant el mes
de juliol, es trametrà a la Inspecció d’Educació
una relació de professionals amb les faltes
d’assistència acumulades durant el curs,
classificades per grups de motius.

Model 1

Model de comunicació de faltes d’assis-
tència o de puntualitat no justificades a l’inte-
ressat.

Senyor/Senyora (nom i cognoms)

D’acord amb el que consta a aquest/a
sotasignat, els dies (número) del mes (mes)
vau incórrer en falta no justificada en les
activitats del vostre horari per un total de
(nombre) hores, la qual cosa serà inclosa en
el comunicat mensual de faltes correspo-
nents, amb els efectes previstos en el règim
estatutari dels funcionaris públics. Per tal de
garantir l’adopció de les mesures que es
puguin desprendre de l’aplicació del règim
esmentat, us comunico que podeu presen-
tar davant d’aquesta direcció, per escrit, les
al·legacions justificatives que considereu

procedents, en el termini de cinc dies comp-
tats a partir de la recepció d’aquesta comu-
nicació.

(Localitat i data)

El/la directora/a o coordinador/a sotasignat

(Rebut en data:)

(Signatura de la persona interessada)

Model 2

Model de comunicació de faltes d’assis-
tència o de puntualitat no justificades a la
Secretaria General (Inspecció de Serveis).

Servei educatiu/Programa: (servei educatiu/
programa). Curs: (curs escolar). Mes: (mes)

Relació mensual de les faltes d’assistència
no justificades del personal del servei edu-
catiu a la Secretaria General (Inspecció de
Serveis).

Perquè en tingueu esment, i als efectes pre-
vistos en la normativa vigent, us comunico
que durant el mes de/d’(mes) s’han produït,
entre e l  personal  dest inat a ls serveis
educatius, les faltes no justificades que es
relacionen a continuació.

(Localitat i data)

El/la directora/a o coordinador/a

4.7. Especificitats dels permisos per lactància,
guarda legal, maternitat, adopció i acolliment,
i per tenir cura de persones en situació de
dependència:

a) Els funcionaris amb un fill o filla de menys
de nou mesos tenen dret a un permís d’una
hora diària d’absència del treball per lac-
tància.

b) El personal docent que per raó de guar-
da legal té cura directa d’un infant menor de
sis anys té dret a una reducció de jornada
d’un terç o de la meitat de la jornada, amb
una percepció del 80% o del 60% de la retri-
bució íntegra, respectivament.

En el supòsit de reducció d’un terç de la
jornada de treball, i fins que l’infant tingui un
any, com a màxim es percebrà el 100% de
les retribucions.

En el cas d’adopció o acolliment perma-
nent o preadoptiu d’un infant menor de 3
anys, es té dret a la reducció d’un terç amb
el 100% de retribucions durant setze setma-
nes, comptades a partir de la finalització del
permís per adopció o acolliment.

c) El personal docent que per raó de guar-
da legal té cura directa d’una persona
disminuïda física, psíquica o sensorial que
no fa cap activitat retribuïda, té dret a una
reducció d’un terç o de la meitat de la jorna-
da de treball amb una percepció del 80% o
del 60% de la retribució íntegra, respec-
tivament.

d) El personal docent que té càrrec directe
d’un familiar, fins al segon grau de consan-
guinitat o afinitat, amb una incapacitat o
disminució reconeguda de més del 65%, té
dret a una reducció d’un terç o de la meitat
de la jornada de treball, amb una percepció
del 80% o del 60% de la retribució íntegra,
respectivament.

e) Per incapacitat física, psíquica o sen-
sorial d’un familiar fins al primer grau de
consanguinitat o af initat, també es pot
demanar una reducció d’un terç o de la
meitat de la jornada de trebal l  amb la
reducció proporcional de retribucions.

D’acord amb l’article 20.5 de la Llei 30/
1984, de 2 d’agost, afegit per la Llei orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de
gènere, les funcionàries víctimes de violència
de gènere, per fer efectiva la seva protecció
o el seu dret a l’assistència social integral
tenen dret a la reducció de la jornada amb
disminució proporcional de les retribucions,
o a la reordenació de la jornada de treball
mitjançant l’adaptació de l’horari, de l’apli-
cació de l’horari flexible o d’altres formes
d’ordenació de la jornada de treball que si-
gui aplicables.

4.8. Permisos de prejubilació i malaltia i
reducció voluntària de la dedicació com-
plementària del professorat de 60 anys o més:

Els funcionaris de carrera poden demanar
una reducció de la jornada d’un terç o de la
meitat quan els manquin menys de cinc anys
per a la jubilació forçosa per edat o per raó
de recuperació d’una malaltia. Les retri-
bucions seran del 80% i del 60%, respec-
tivament, d’acord amb el que disposa l’article
30.4 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció públi-
ca.

El personal funcionari docent no univer-
sitari de 60 anys o més i amb més de trenta
anys de servei en qualsevol nivell educatiu
de l’ensenyament públic no universitari pot
sol·licitar la reducció de fins a tres hores
setmanals, en el seu horari complementari,
sense pèrdua de retribucions.

Les reduccions de jornada referides en
aquests apartats són incompatibles amb el
desenvolupament de qualsevol activitat
econòmica retribuïda o no retribuïda durant
la jornada objecte de la reducció.

4.9. Reducció de jornada per interès particu-
lar

Els funcionaris de carrera poden sol·licitar
una reducció de la meitat de la jornada per
interès particular amb la deducció propor-
cional de retribucions, d’acord amb el Decret
223/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula
la reducció de jornada per interès particular
del  personal  d’ensenyament públ ic no
universitari de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 3715, de 6/9/2002).

4.10. Compactació de llicència
D’acord amb el Decret 266/2002, de 8

d’octubre, pel qual es regula l’aplicació al
personal docent de la Llei 6/2002, de 25
d’abril, de mesures relatives a la conciliació
del treball amb la vida familiar del personal
de les administracions públiques catalanes i
de modificació dels articles 96 i 97 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC
3756, de 7 de novembre), el personal docent
no universitari pot optar pel dret a gaudir
d’una llicència retribuïda de dotze setmanes
per cura d’un infant menor d’un any, a partir
del moment en què es reincorpori a la feina
després del permís de maternitat, en subs-
titució del dret a percebre el 100% de les
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retribucions en el supòsit de reducció d’un
terç de la jornada.

En el cas d’adopció o acoll iment per-
manent o preadoptiu, el personal docent no
universitari pot gaudir d’una llicència de sis
setmanes a continuació del permís per
adopció o acolliment.

La concessió d’aquestes l l icències
retribuïdes és incompatible amb el desen-
volupament de qualsevol al tra act iv i tat
econòmica remunerada o no remunerada,
durant l’horari en què es gaudeix d’aquestes
llicències retribuïdes.

En el cas que dues persones que presten
serveis en el sector públic generin el dret pel
mateix subjecte, només en podrà gaudir una
d’elles, però podran repartir-se el temps de
llicència que els correspondria mentre duri
el fet causant.

Les reduccions de jornada i les llicencies
regulades en els punts anteriors les conce-
dirà el director/a dels Serveis Territorials o
l’òrgan corresponent del Consorci d’Edu-
cació en el cas de Barcelona.

4.11. Incompatibilitats
Es recorda que per a exercir una altra

activitat remunerada cal obtenir prèviament
l’autorització de compatibilitat corresponent,
d’acord amb el que estableix la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.

5. Calendari i horari generals

—1 Jornada continuada
Els serveis educatius podran fer jornada

continuada entre les 8 i les 15 h, amb un
mínim de 6 hores diàries de presència en el
lloc de treball, de l’1 al 15 de juliol i durant el
mateix període en què la facin els centres
educatius del sector.

En el cas dels centres de recursos pe-
dagògics, si durant aquest període hi ha acti-
vitats de formació permanent, caldrà asse-
gurar la prestació del servei.

En el cas dels camps d’aprenentatge, si
durant aquest període hi ha estades amb
alumnes o activitats de formació permanent,
caldrà assegurar la prestació del servei.

En el cas dels logopedes dels CREDA,
del Programa de mestres itinerants per a
deficients visuals i de l’equip d’assessora-
ment en llengua, interculturalitat i cohesió
social, s’atindran a allò que fixi el calendari
per als mestres que ocupen llocs de treball
en els centres educatius.

—2 Modificacions horàries
Per tal d’adequar-se a necessitats con-

cretes del servei, els serveis educatius podran
proposar, a través dels respectius plans
d’actuació, modificacions a la distribució ho-
rària degudament justificades, que podrà
autoritzar el/la directora/a dels Serveis Ter-
ritorials corresponent.

—3 Vacances
Les vacances anuals es faran durant el

mes d’agost.

—4 Dies festius
Els dies festius per als serveis educatius

seran els que determina la disposició corres-
ponent del Departament de Treball.

Quant als dos dies de festa local, es faran

els corresponents a la localitat on té la seu
el servei o, en el cas dels logopedes dels
CREDA, del Programa de mestres itinerants
per a deficients visuals a la localitat on tenen
la destinació o la seu.

Quant als tres dies de lliure disposició, dels
quals, de forma general, gaudeixen els cen-
tres educatius, caldrà tenir en compte que
no es concedeixin a títol personal. Atès que
en lliurar el pla d’actuació ja són coneguts
els dies escollits pels centres educatius, el
servei educatiu haurà d’optar per aquells dies
que s’hagin escollit de forma majoritària a la
localitat on té la seu o, en el cas dels logo-
pedes del CREDA i dels professionals del
Programa de mestres itinerants per a defi-
cients visuals, a la localitat on tenen la
destinació o la seu.

6. Edició i difusió de documents i publi-
cacions

Com a norma general, pel que fa a l’ús
dels logot ips ident i f icat ius,  tots e ls
documents que editen o difonen els diferents
serveis educatius i equips, tant en suport
paper com en suport electrònic, s’han de
cenyir a les normes que marca el Programa
d’Identificació Visual de la Generalitat de
Catalunya (http://www.gencat.net/piv/).
Aquestes normes afecten també les col·la-
boracions amb altres institucions i entitats.

En el cas dels CRP, aquestes normes
completen el que s’especifica en el «Ma-
nual de normes gràfiques d’edició» (IX-1994).

Totes les publicacions han de fer constar
c larament la propietat  inte l · lectual  del
Departament d’Educació, el nom del servei
educatiu o programa corresponent i la data
de publicació i, si escau, el nom dels seus
autors i l’autorització per a fer-ne fotocòpies.

7. Aspectes específics
Pel que fa a altres aspectes d’organització

i funcionament, els que són específics a
cada servei educatiu, programa o equip es
fixen en els annexos respectius.

ANNEX 2

Equips d’assessorament i orien-
tació psicopedagògica (EAP)

1. Introducció
Els equips d’assessorament i orientació

psicopedagògica (EAP) són un servei de
suport i assessorament psicopedagògic i
social als centres educatius i a la comunitat
educativa.

Els EAP han desenvolupar les seves
actuacions en els centres educatius amb
estreta col·laboració amb els altres serveis i
professionals del sector.

D’acord amb el que estableix el Decret
155/94, de 28 de juny, pel qual es regulen
els serveis educat ius del  Departament
d’Ensenyament (DOGC 1918), els EAP em-
marcaran el seu pla de treball en les neces-
sitats prioritzades del sistema educatiu, les
necessitats dels centres d’intervenció i, si
escau, les accions acordades amb els ser-
veis educatius del sector.

2. Prioritats específiques per al curs
2005-2006

Durant el curs 2005-2006, els profes-
sionals dels EAP donaran prioritat a les
següents actuacions:

a) Atenció a l’alumnat amb necessitats
educatives especials i específiques: ava-
luació psicopedagògica i social, assesso-
rament al professorat en la planificació de la
resposta educativa, coordinació amb els
serveis i professionals del sector i orientació
a les famílies.

b) Assessorament i col·laboració en pro-
jectes i experiències d’inclusió escolar: uni-
tats de suport  a l ’educació especia l ,
escolaritzacions compartides…

c) Assessorament als equips docents en
l’ensenyament-aprenentatge de competèn-
cies bàsiques –llengua oral, comprensió
lectora, expressió escrita i raonament mate-
màtic– i en estratègies d’intervenció amb
l’alumnat que presenta dificultats en el seu
assoliment.

d) Assessorament al professorat en la
prevenció de situacions de r isc i  en la
resolució de conflictes.

e) Participació en els plans educatius
d’entorn i en altres accions que afavoreixin
la integració escolar i social de l’alumnat.

En totes les actuacions cal preveure la
coordinació necessària per tal de garantir
una acció comú de tots els professionals de
l’equip.

3. Horari

3.1. Horari del servei
L’horari del servei és de 9 h a 14 h i de 15

h a 17 h, de dilluns a divendres.
Ateses les seves funcions, els professionals

dels EAP desenvolupen una part de la jor-
nada laboral a la seva seu i una altra en els
centres educatius del seu sector.

A fi de facilitar als usuaris l’ús d’aquest
servei, caldrà que els EAP de sector tinguin
un contestador automàtic que informi de
l’horari d’atenció al públic i que es connec-
tarà sempre que els professionals de l’EAP
no estiguin disponibles, i exposaran, en un
lloc visible per al públic, la informació referent
als dies i a les hores en què s’atendran les
trucades telefòniques i en què es rebran les
persones que facin demandes fora del marc
escolar.

3.2. Horari dels professionals
La jornada laboral de cadascun dels

professionals dels EAP serà l’establerta, amb
caràcter ordinar i ,  per a l  personal  de
l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya: 37 hores i 30 minuts setmanals, i es
regirà segons les condicions fixades en la
Resolució d’1 de setembre de 1995 de la
Secretaria General, per la qual s’estableix la
distribució horària dels serveis educatius, i
la de 23 de juny de 1998, que la modifica
parcialment:

a) La jornada laboral ordinària de 37,5
hores setmanals corresponents als psicò-
legs, pedagogs i treballadors socials del cos
de dip lomats es farà d’acord amb la
distribució següent:

– 35 hores de presència en el lloc de treball
en jornada partida, de dilluns a divendres,
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entre les 9 i les 19 hores, amb un mínim
d’una hora d’interrupció al migdia.

Els professionals als quals afecta aquest
punt podran optar per flexibilitzar dues tar-
des a la setmana, sempre que es respectin
les 35 hores setmanals. La recuperació de
la franja horària d’aquestes tardes es durà a
terme durant la mateixa setmana entre les 9
a les 19 hores, i respectant un mínim d’una
hora d’interrupció al migdia en aquelles jor-
nades que es realitzi l’horari partit. Quan per
a la intervenció als centres d’ensenyament
secundari calgui la presència dels pro-
fessionals en aquests centres educatius
abans de les 9 hores, aquest temps es podrà
comptabilitzar com a recuperació de les tar-
des flexibles.

El director o la directora de l’EAP ha de
garantir el funcionament del servei durant
totes dels tardes de la setmana, per la qual
cosa haurà de preveure la presència míni-
ma de professionals, tot especificant-la en
el pla d’actuació anual.

L’horari d’intervenció dels professionals
dels EAP als centres educatius s’haurà de
fixar per a tot el curs escolar.

El temps destinat als desplaçaments de
començament de la jornada, final del matí,
primera hora de la tarda i final de la tarda,
sempre que no super in mit ja hora,  es
comptabilitzaran com a desplaçament propi
d’accés al lloc de treball. El temps de despla-
çament que en les franges esmentades
superi la mitja hora i el temps de desplaça-
ments entre centres dins l’horari lectiu, es
comptabi l i tzaran dins les 35 hores de
presència en el lloc de treball.

– Les 2,5 hores restants es dedicaran a
activitats de formació i a la preparació indi-
vidual d’activitats que no cal que es portin a
terme a la seu de l’EAP ni en horari fix.

Els períodes no lectius corresponents a
Nadal i Setmana Santa, i el comprès entre
el 16 i el 31 de juliol, es dedicaran a activitats
la realització de les quals no implica neces-
sàriament la presència en el lloc de treball.

b) La jornada laboral ordinària de 37,5
hores setmanals corresponents als treba-
lladors socials amb contracte laboral, es farà
d’acord amb el que estableix el conveni
vigent.

Els professionals dels EAP que tinguin
encomanades tasques relacionades amb
temes d’informàtica disposaran d’un màxim
de dues hores quinzenals per a desenvolupar-
les. Aquells professionals dels EAP que siguin
responsables d’aquestes tasques a nivell de
Serveis Territorials disposaran de cinc hores
quinzenals. En ambdues situacions, aques-
tes hores es poden comptabilitzar dins la
franja horària d’atenció als centres educa-
tius, al sector, l’alumnat i les seves famílies.

3.3. Criteris per a la distribució horària de la
direcció

La direcció de l ’EAP, per raó de les
funcions que té atribuïdes en el Decret 155/
94, de 28 de juny, entre d’altres l’assistència
a les reunions de coordinació convocades
pels Serveis Territorials, o en el cas de Bar-
celona per l’òrgan corresponent del Consorci
d’Educació, podrà proposar,  en e l  p la
d’actuació, les reduccions següents de
l’horari d’atenció als centres:

– Quan el nombre de professionals de l’EAP

no sigui superior a tres: fins a 12 hores
mensuals.

– Quan el nombre de professionals de
l’EAP sigui entre quatre i sis: fins a 20 hores
mensuals.

– Quan el nombre total de professionals
de l’EAP sigui entre set i deu: fins a 40 hores
mensuals.

– Quan el nombre total de professionals
de l’EAP sigui superior a deu: fins a 50 hores
mensuals

4. Organització del servei
L’EAP ha d’ intervenir  en e ls àmbits

següents: l’alumnat i les seves famílies, els
centres educatius i el sector. Per a l’atenció
en aquests tres àmbits, cada professional
de l’EAP hi dedicarà 29 hores setmanals que
hauran de quedar reflectides en el seu horari
personal, especificant l’àmbit d’intervenció,
el centre o centres educatius que atén o
l’activitat de sector que preveu desenvolupar
setmanalment, quinzenalment o mensual-
ment.

 Cada professional de l’EAP disposarà –per
al treball personal i d’equip– de sis hores
setmanals, que també hauran de constar en
el seu horari personal.

Durant el període de preinscripció i matrí-
cula, si el nombre de dictàmens o d’informes
d’alumnes amb necessitats educat ives
especials o els terminis establerts per a la
seva realització ho fes necessari, la direcció
de l’EAP podrà proposar a la Inspecció una
modificació horària d’atenció als centres
d’algun o alguns dels professionals.

A més, per a concretar la seva intervenció
haurà de tenir en compte els aspectes
següents:

4.1. Atenció als centres
A cada centre educatiu s’assignarà un

professional que és el responsable de les
actuacions que l’EAP hi porti a terme i, en la
mesura que sigui possible, un mateix profes-
sional atendrà els centres d’educació infan-
til i primària i d’educació secundària vinculats
per garantir el seguiment de l’alumnat i la
continuitat de la intervenció.

La periodicitat i l’horari d’atenció als cen-
tres educatius es proposarà d’acord amb les
necessitats del sector, la planificació gene-
ral de l’EAP i de les actuacions acordades
en el pla d’actuació de cada centre.

Aquesta atenció es donarà des de l’1 de
setembre fins al 30 de juny.

La direcció de l’EAP haurà de notificar a
cada centre educatiu l’horari i la periodicitat
en què es produirà l ’atenció.  Quan
excepcionalment no es pugui atendre un
centre segons l’horari previst, aquest fet es
comunicarà a la direcció del centre educatiu
amb la màxima antelació possible.

Les treballadores socials i treballadors
adaptaran l ’atenció a ls centres a les
característiques de la seva feina, respectant,
però, el mateix marc horari que la resta de
professionals de l’EAP.

Correspon a la direcció de l’EAP la dis-
tribució dels centres educatius entre els
professionals. Caldrà preveure períodes
màxims d’atenció d’un mateix professional
en un mateix centre. En el cas dels EAP
amb un àmbit d’actuació diferent del muni-
cipal, la distribució de centres haurà d’ésser

compatible amb una planificació racional dels
desplaçaments.

4.2. Participació en activitats de formació
Les activitats de formació dels profes-

sionals dels EAP es faran d’acord amb els
criteris següents:

Els professionals dels EAP poden partici-
par en les activitats de formació permanent
que s’ofereixen als docents de la zona on
intervenen en les mateixes condicions que
la resta del professorat. La participació en
activitats del pla de formació específica que
el Departament d’Educació adreci als EAP
durant el proper curs serà determinada per
les condicions que es fixin en la convocatòria
de l’activitat.

5. Funcionament del servei
Analitzades les demandes prioritàries dels

centres educatius, i si escau les prioritats
acordades amb els serveis educatius dels
sector, la direcció de l’EAP proposarà les
actuacions de l’equip per al curs 2005-2006
d’acord amb el que s’estableix en aquestes
Instruccions. L’elaboració del pla d’actuació
de l’EAP comptarà amb l’assessorament de
la Inspecció educativa.

El treball social dels EAP es prioritzarà en
els centres que tinguin més casos d’alumnat
amb necessitats educatives específiques
derivades d’una situació social i econòmica
desfavorida, en els centres d’educació es-
pecial i en els centres que necessitin millorar
les mesures organitzatives que afavoreixin
la relació família-escola.

La real ització d’altres actuacions en-
carregades pel Departament d’Educació,
com són la participació en el procés de
matriculació de l’alumnat, les intervencions
concretes que proposin els Serveis Terri-
torials, o en el cas de Barcelona l’òrgan
corresponent del Consorci d’Educació, etc.,
es regirà sempre per les disposicions que
les regulin.

Cal garantir la confidencialitat de les dades
de l’alumnat i de les seves famílies, per la
qual cosa, en el cas que òrgans o instàncies
no dependents del Departament d’Educació
sol·licitin informes d’alumnes a l’EAP, es
demanarà autorització prèvia per a la seva
realització als Serveis Territorials corres-
ponents –en el cas de Barcelona, a l’òrgan
corresponent del Consorci d’Educació.

5.1. Intervenció dels EAP
La intervenció dels EAP s’organitzarà en

els àmbits següents:
– Atenció a l’alumnat i a les seves famílies.
– Atenció als centres educatius.
– Atenció al sector.
• En l’atenció a l’alumnat i les seves

famílies es prioritzarà:
– La identificació i avaluació psicope-

dagògica i social de necessitats educatives
de l’alumnat.

– L’assessorament al professorat en la
planificació de la resposta educativa: pla
d’atenció individualitzada, intervencions de
diferents professionals i serveis, adaptacions i
modificacions del currículum…

– El seguiment de l’alumnat amb nee al
llarg de la seva escolaritat.

– Assessorament i orientació a les famílies,
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en especial en el procés de transició al món
laboral.

– Orientació a les famílies sobre serveis i
recursos del sector, beques i ajuts, i en la
col·laboració amb el centre escolar.

– Elaboració de dictàmens i informes.
• En l’atenció als centres educatius es

prioritzarà:
– L’asessorament en projectes i experièn-

cies d’inclusió escolar: unitats de suport a
l’educació especial (USEE), escolaritats
compartides…

– L’assessorament a l’equip directiu i a la
Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) i
altres òrgans del centre en la planificació i el
desenvolupament d’estratègies d’atenció a
la diversitat de l’alumnat i en l’organització
dels recursos.

– L’assessorament als equips docents en
l’ensenyament-aprenentatge de competèn-
cies bàsiques de l’alumnat i col·laboració
en la detecció i la concreció d’estratègies
d’intervenció amb l’alumnat que presenta
dificultats en el seu assoliment.

– L’assessorament als equips docents en
la detecció i prevenció de conductes de risc
i en la resolució de situacions de conflicte.

– L’assessorament i col·laboració en pro-
grames orientats als alumnes i les famílies.

– La coordinació amb el professorat de
psicologia i pedagogia i amb els mestres
especialistes d’educació especial.

– L’assessorament a l  professorat en
processos de tutoria i d’orientació de l’alum-
nat, i en l’organització d’activitats d’orientació
i informació sobre els recursos del sector.

– El  seguiment de l ’actuacions dels
tècnics i tècniques d’integració social.

• En l’atenció al sector es prioritzarà:
– La col·laboració en el procés de transició

de l ’alumnat entre les diferents etapes
educatives.

– La coordinació amb els diferents serveis
educatius del sector (CRP, CREDA, ELIC,
CREC…).

– La col·laboració en la creació d’estruc-
tures participatives: centres-famílies, inter-
centres, centres-comunitat…

– La col·laboració amb altres serveis o pro-
grames del Departament d’Educació o
d’altres departaments de la Generalitat de
Catalunya, d’altres administracions i insti-
tucions.

– La col·laboració amb serveis implicats
en l’atenció a la població infantil i juvenil
amb trastorns mentals, trastorns genera-
l i tzats del  desenvolupament –psicosi  i
autisme– i altres trastorns i discapacitats que
està escolaritzada en centres d’educació es-
pecial o centres ordinaris (CSMIJ, ABS…)
en el marc del conveni de col·laboració en-
tre el Departament d’Educació i el Depar-
tament de Salut i amb el Programa Salut i
Escola.

– La participació en el treball en xarxes i
plans educatius d’entorn.

– La coordinació de grups de treball amb
professorat del sector per establir criteris
d’intervenció per a l’atenció a la diversitat i
per fomentar actuacions específiques que
s’adrecin a l’alumnat amb més dificultats per
a aprendre i amb necessitats educatives
especials per a la millora de la pràctica edu-
cativa.

– La detecció de necessitats i aportació

de sugger iments i  propostes per a la
planificació de la resposta educativa en el
sector.

– L’impuls i col·laboració en programes
plans i programes d’intervenció en l’àmbit
social: absentisme, salut escolar…

– La col·laboració en la creació de comis-
sions socials com espai de coordinació dels
diferents agents que intervenen en l’àmbit
social en un determinat sector.

5.2. Coordinació interna
Els EAP realitzaran sessions de treball

intern de l’equip per tal de
– Elaborar criteris comuns per a la pràctica

psicopedagògica i social que afavoreixin la
interdisciplinarietat.

– Analitzar casos i intervencions.
– Compartir la diversitat de realitats del

sector.
– Concretar prioritats, estratègies i ac-

tuacions.

6. Pla d’actuació per al curs 2005-2006
El pla d’actuació del curs 2005-2006 ha

de preveure:
a) Les precisions, si fa al cas, en relació

amb els objectius formulats per al període
2003-2006, els canvis corresponents a la
composició de l’EAP (nom, titulació i NIF de
cada professional) i el canvis referents al
nombre total i tipus de centres del sector,
especificant el nombre i nom dels centres
que l’EAP atén regularment i el nombre
d’hores d’atenció que l ’EAP dedica a
cadascun d’aquests centres amb el nom del
professional, o professionals, que porta a
terme aquesta intervenció (model EAP1).

b) L’horari del servei i el calendari de festes
locals i de lliure disposició que farà l’EAP
(model EAP2).

c) L’horari de cadascun dels professionals
amb especi f icació dels centres que té
assignats (model EAP3).

d) Els Plans d’actuació als centres per al
curs 2005-2006 (model EAP4). En el pla
d’actuació anual de cada centre hi han de
quedar reflectits els dies i l’horari d’atenció
setmanal, quinzenal o mensual que el cen-
tre rebrà per part de l’EAP.

e) Pla d’actuació del treball social (models
EAP5 i EAP6).

f) Pla d’actuació al sector (model EAP7).

Nota. Els models EAP1, EAP2, EAP3, EAP4,
EAP5, EAP6 i EAP7, es facilitaran des de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa en suport magnètic.

E ls EAP que t inguin adscr i t  un/a
fisioterapeuta adjuntaran, al pla d’actuació
de l’equip, el pla de treball d’aquest/s pro-
fessional/s per al curs 2005-2006. El Pla de
treball dels fisioterapeutes explicitarà:

– Els objectius de l’atenció f is iotera-
pèutica.

 – Relació d’alumnat que s’atendrà (model
F1).

 – Quadre horari mensual (model F2).
 – Plans d’actuació individuals (model F3).

7. Memòria del curs 2005-2006
En finalitzar el curs 2005-2006 l’EAP ela-

borarà la memòria, que tindrà els apartats
següents:

a) Valoració dels resultats de la intervenció

i funcionament de l’EAP, a més d’aquelles
qüestions que l’EAP vulgui destacar espe-
cialment de la seva intervenció, sobretot
especificant el que fa referència als objectius
de millora que es deriven del procés d’ava-
luació realitzat amb els centres educatius i
del procés d’avaluació interna que ha portat
a terme l’equip durant el curs.

b) Els fulls-resum de les dades quanti-
tatives de les diferents intervencions realitza-
des durant el curs escolar que elabora el
Programa de gestió informàtica GESTEAP.

c) Resum de les demandes ateses, no
previstes en els plans de centre.

Els EAP que tinguin adscrit un/a fisiote-
rapeuta adjuntaran, a la memòria de l’equip,
la memòria del treball efectuat per aquest
professional. La memòria dels fisioterapeutes
tindrà els apartats següents:

1. Valoració de les actuacions realitzades
amb cada alumne/a atès i dels resultats
obtinguts (model F3, segona part).

2. Relació de l’alumnat atès al llarg del
curs 2005-2006 (model F4).

8. Gestió econòmica
La gestió econòmica dels EAP es regirà

d’acord amb la disposició addicional quin-
zena de la Llei 21/2001, de 28 de desembre,
de mesures fiscals i administratives, i per
l’Ordre ENS/440/2003, de 29 d’octubre, per
la qual es regula el règim d’autonomia de
gestió econòmica dels serveis educatius del
Departament d’Educació.

El pressupost per a l’any 2006 i la liquidació
corresponent a l’exercici 2005, es lliurarà als
Serveis Territorials que pertoqui –en el cas
de Barcelona, a l’òrgan corresponent del
Consorci d’Educació– d’acord amb el format
i calendari que fixarà la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa, per al seu
estudi i aprovació.

ANNEX 3

Centres de recursos pedagògics
(CRP)

1. Introducció
En el marc del que estableix el Decret

155/94, i en la perspectiva de la integració
de serveis educatius, els centres de recur-
sos pedagògics (CRP) adequaran les seves
actuacions per donar resposta a les neces-
sitats prioritàries del sistema educatiu amb
la finalitat d’afavorir una acció tan integrada
com sigui possible de tots els recursos
humans i materials disponibles.

Aquest supòsit implica que els profes-
sionals dels CRP participaran en les tasques:

• Comunes a tots els CRP: dinamització
educativa de la zona, recerca i facilitació de
recursos per als centres educatius, formació
del professorat, suport als centres educatius
que participin en programes d’innovació i su-
port als centres per impulsar la utilització de
les TIC a l’aula.

• Especí f iques: grups de t rebal l  de
professionals de CRP que col·laboren en
xarxa amb altres CRP, en les temàtiques
prioritzades per la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa.
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2. Prioritats específiques per als curs
2005-2006

Durant el curs 2005-2006, a més de les
prioritats generals de tots els serveis edu-
catius, els professionals dels centres de re-
cursos pedagògics atendran en els seus
plans de trebal l  les següents pr ior i tats
específiques:

a) Donar suport als centres que participin
en programes d’innovació i difondre’n les
bones pràctiques a la resta de centres de la
zona del CRP.

b)  De manera especí f ica,  part ic ipar
activament en el suport, formació i coordi-
nació dels centres que participin en el pro-
grama punt.edu de lectura i biblioteques
escolars, si fa al cas.

c) Donar suport als centres i al professorat
que desenvolupin tasques docents en aules
obertes.

d) Fer arribar a tot el professorat de la zona
informació sobre els recursos TIC que més
s’adeqüin a la seva àrea o nivell de manera
personalitzada.

e) Impulsar,  amb el/ la coordinador/a
informàtic del centre, l’ús educatiu de les
TIC i  est imular el  desenvolupament de
projectes de col·laboració entre el profes-
sorat.

3. Organització del servei

3.1. Horari
3.1.1. Horari del servei

El centre de recursos pedagògics, en el
període lectiu ordinari, romandrà obert al
públic durant 35 hores setmanals de dilluns
a divendres, i assegurarà un mínim de 3 hores
diàries en les compreses entre les 12 h i les
14 h o més tard de les 17 h, per tal de faci-
litar l’atenció i participació del professorat.

En els casos en què només un professional
és adscrit al servei educatiu, se’n garantirà
l’obertura al públic cada matí i un mínim de
tres tardes.

Els professionals adscrits a les extensions
de centres de recursos pedagògics establiran
el seu horari d’acord amb la direcció del CRP
al qual pertanyen. Si es considera conve-
nient,  e ls professionals adscr i ts a les
extensions el dedicaran un dia a la setmana
al treball conjunt amb el CRP al qual per-
tanyen, per tal de facilitar les actuacions
conjuntes i l’ intercanvi de materials. En
aquest cas, l’extensió haurà de romandre
oberta quatre matins i un mínim de tres tar-
des.

3.1.2. Horari del personal docent
La jornada de treball de cadascun dels

professionals dels centres de recursos
pedagògics serà l’establerta amb caràcter
ordinari per al personal de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya: 37 hores i 30
minuts setmanals, i es regirà segons les
condicions fixades en la Resolució de Se-
cretaria General d’1 de setembre de 1995,
per la qual s’estableix la distribució horària
dels serveis educatius, modificada per la
Resolució de 23 de juny de 1998 i per la
Resolució de 10 de juliol de 2002:

– 35 hores de permanència en el centre
en horari flexible i jornada partida, de dilluns
a divendres, entre les 9 i les 19 hores, amb
un mínim d’una hora d’interrupció al migdia.

– Les 2,5 hores que resten, sense horari
fix, es dedicaran a activitats de formació o a
altres de caràcter no periòdic, que no cal
que es realitzin en el lloc de treball.

Els professionals del CRP adequaran
l’horari de treball a les condicions establertes
en l’apartat anterior, tenint en compte que
poden optar per flexibilitzar dues tardes a la
setmana, sempre que es respectin les 35
hores setmanals.

Els períodes no lectius corresponents a
Nadal i Setmana Santa, i el comprès entre
el 16 i el 31 de juliol, es dedicaran a activitats,
sobretot de formació, la realització de les
quals no implica necessàriament la pre-
sència en el lloc de treball.

La direcció del servei vetllarà perquè, tot
respectant les condicions anteriors, l’horari
de cada una de les persones permeti la bona
organització de l’equip.

3.2. Organització del treball
L’organització del treball ha d’incorporar

les tasques comunes a tots els CRP i les
tasques especí f iques en què e l  CRP
col·labori en xarxa amb altres CRP en les
temàtiques prioritzades per la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa.

A) Tasques comunes a tots els CRP:

3.2.1. Dinamització educativa de la zona
 Cada CRP actualitzarà i potenciarà les

accions de suport a activitats de dinamització
educativa adreçades específ icament als
centres de la seva zona. Aquest suport es
concreta en les línies bàsiques següents:

– Impuls a projectes de treball i d’innovació
de manera cooperativa i intercanviant bones
pràctiques i experiències, tant amb par-
ticipació del professorat com amb partici-
pació de l’alumnat.

– Suport a la gestió de projectes dels cen-
tres de la zona, tant si són d’iniciativa pròpia
del centre com si són proposats per l’admi-
nistració educativa.

– Col·laboració en projectes comunitaris
a escala municipal, comarcal o de zona,
especialment en el marc dels plans educa-
tius d’entorn.

3.2.2. Recursos per al professorat i els cen-
tres educatius. La recerca i facilitació de re-
cursos implicaran:

– Conèixer els recursos i els llocs (de la
xarxa o físics) on es poden trobar: XTEC,
Edu365, Servei de Formació Permanent,
Servei de Recursos Pedagògics, àrea LIC,
Programes d’Innovació, CDECT, CRLE, FP i
persones adultes, Oficina Cooperació Edu-
cativa i Científica Internacional...

– Organitzar aquests recursos.
– Organitzar activitats de difusió i formació

per a la utilització dels recursos i col·laborar
en les propostes que faci el Departament
d’Educació.

3.2.3. Formació permanent del professorat:
per al curs 2005-2006 caldrà tenir en compte
el que es concreta en el document PFZ.
Criteris i instruccions. Curs 2005-2006.

3.2.4. Impuls a la utilització de les TIC a l’aula:
de manera general, tots els CRP han de
realitzar les tasques següents:

– Organi tzar a la zona act iv i tats de
dinamització de l’ús educatiu de les TIC.

– Concretar el grau de participació dels
CRP als seminaris TIC –SATI, SEMPERSE,
SAIP, EE…– de la seva zona.

– Estar informats, a través de contactes
sistemàt ics amb els coordinadors/es
informàtics dels centres, de les experiències
sobre l’ús curricular de les TIC i tenir criteris
de valoració d’aquestes experiències.

B) Tasques específiques. Grups de treball.
La constitució dels grups de treball en

xarxa ha de facilitar que el conjunt de CRP
tingui un millor coneixement i accés als re-
cursos ex istents –mater ia ls,  humans i
funcionals– i que els pugui apropar més
fàcilment als centres educatius.

Es constitueixen uns grups amb la funció
específica de crear un espai de treball on la
resta de professionals de CRP puguin apor-
tar i extreure idees i exemples de bones
pràctiques que ajudin a desenvolupar les
funcions i els perfi ls propis del CRP. La
constitució d’aquests grups ha d’afavorir la
coordinació d’actuacions, la reflexió sobre
alguns aspectes de la pròpia tasca
professional i la millora dels resultats.

Per al curs 2005-06 s’estableixen dos
àmbits de treball:

B1. Àmbit extern als CRP, que es refereix
a les actuacions dels professionals dels CRP
destinades al professorat i als centres. Cada
grup de trebal l  t indrà com a unitat de
referència la corresponent de la DGOIE.

B2. Àmbit intern, que es refereix a la coor-
dinació i la formació dels mateixos profes-
sionals dels CRP.

Excepte en els casos en què la participació
estigui condicionada per algun criteri, cada
CRP valorarà en quina de les temàtiques
proposades pot fer aportacions més útils.
Cada Servei Territorial i, en el cas de Barce-
lona, el Consorci d’Educació, estudiarà les
dades i farà una proposta. D’acord amb
aquesta proposta,  la SG de Formació
Permanent i Recursos Pedagògics organit-
zarà els grups de treball. En relació amb cada
grup es fixaran uns objectius de treball, els
criteris per formar-ne part i la unitat o unitats
de referència de la DGOIE.

El pla d’actuació reflectirà i valorarà el
temps dedicat a aquesta tasca.

B1. Grups de treball d’àmbit extern als
CRP.

3.2.5. Educació Infantil

3.2.6.  Coordinació entre pr imàr ia i
secundària.

3.2.7. Matemàtiques

3.2.8. Ciències i tecnologia

3.2.9. Anglès a cicle inicial

3.2.10. Coeducació.

3.2.11. Educació per a la ciutadania

3.2.12. Convivència i mediació

3.2.13. Lectura i biblioteques escolars.

3.2.14. Llengua, interculturalitat i cohesió
social.

B2. Grup de treball d’àmbit intern.

3.2.15. Grup de suport a la mediateca
(SUPMED).

C) Distr ibució de tasques entre e ls
professionals del CRP.

En e l  document que expl ic i t i  e l  p la
d’actuació del CRP hi constarà l’organització
del trebal l ,  incorporant, si fa al cas, la
dedicació a la tasca de col·laboració en
xarxa en la recerca de recursos per a les
temàtiques prioritzades per la DGOIE, així



Full de disposicions i actes administratius

1158

com la distribució de les tasques que han de
garantir que tot el personal docent del cen-
tre de recursos pedagògics est igui  en
condicions d’atendre el préstec, tant de
documents com d’aparells, i les consultes
de caràcter general sobre els serveis que
s’ofereixen, especialment les relacionades
amb la formació permanent. Periòdicament,
es realitzaran reunions de coordinació inter-
na entre els membres de l’equip on es plante-
jaran actuacions concretes i es donarà la
informació general. D’aquestes reunions, el
director/a en redactarà una acta amb la
relació dels temes tractats i els acords pre-
sos.

D) Participació en activitats de formació.
La formació permanent dels membres del

centre de recursos pedagògics s’ha
d’organitzar en funció de les necessitats del
servei i de la millora professional. Amb aquest
objectiu, els professionals dels centres de
recursos pedagògics podran participar de les
activitats formatives que amb aquesta finalitat
organitzi la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa. A més, el professorat
dels centres de recursos pedagògics pot
assistir a les activitats de formació permanent
que s’ofereixen als docents de la zona en
les mateixes condicions que la resta del
professorat.

4. Funcionament del servei

4.1. Directori de centres i professorat
Els centres de recursos pedagògics han

de mantenir actualitzada la relació dels cen-
tres educat ius del  seu àmbit ,  per ta l
d’adequar la seva actuació a les necessitats
d’informació, formació i suport dels centres
de la zona. Aquesta relació ha de reflectir,
com a mínim, la següent informació: nom,
codi, nivells educatius i titularitat del centre,
adreça postal i electrònica.

Per tal de poder fer trameses d’informació
de forma selectiva, es promourà la inscripció
del professorat de la zona que ho sol·liciti en
un registre d’usuaris que desitgin ser infor-
mats sobre temes o àrees concretes.

4.2. Pla d’actuació per al curs 2005-2006
El funcionament previst per al curs 2005-

2006 ha de quedar reflectit en línies generals
en el pla d’actuació. Aquest pla ha de ser
fruit de les aportacions i propostes de tots
els membres de l’equip. La redacció i pre-
sentació és responsabilitat de la direcció del
CRP.

Les activitats de les extensions de CRP
han de constar en el pla d’actuació del cen-
tre de recursos pedagògics al qual estan
adscrites.

El pla d’actuació per al curs 2005-2006
farà explícits els apartats següents:

1. Estructura i organització del servei.
1.1. Relació dels professionals del CRP.
1.2. Horari del servei.
1.3. Calendari de festes locals i de lliure

disposició que farà el centre de recursos
pedagògics.

1.4. Horari dels membres de l’equip.
1.5. Organització interna i distribució de

tasques. L’organització interna ha de pre-
veure la realització periòdica de reunions de
coordinació de l’equip, que ha de quedar
reflectida en l’horari del servei.

2. Objectius i actuacions.
2.1. Relació d’objectius específics per a

l’any i, si fa al cas, de les actuacions més
significatives que representin un canvi res-
pecte de l’any anterior relacionades amb els
àmbits de recursos, documentació, dinamit-
zació i formació, així com la previsió de les
actuacions que es derivin de la col·laboració
en xarxa d’acord amb les línies prioritàries
de la DGOIE. D’aquestes actuacions, se
n’explicitarà l’objectiu, la temporització i els
indicadors que es tindran en compte per ava-
luar-les a la memòria, i també, si fa al cas,
una primera estimació de la despesa que
comportaria.

4.3. Memòria del curs 2005-2006
Les actuacions realitzades durant el curs

2005-2006 han de quedar reflectides en la
memòria anual. Les corresponents a les
extensions de CRP constaran en la memòria
del centre de recursos pedagògics al qual
estan adscrites. Caldrà incloure-hi necessà-
riament valoracions qualitatives, quantitatives
i propostes de canvi en els apartats que si-
gui adient.

La redacció de la memòria t indrà en
compte els apartats següents:

1. Estructura i organització del servei.
1.1. Relació dels professionals del CRP.
1.2. Horari del servei.
1.3. Horari dels membres de l’equip.
1.4. Organització interna i distribució de

tasques.
1.5. Relació dels acords més significatius

establerts en les reunions de coordinació in-
terna de l’equip del centre de recursos pe-
dagògics.

1.6. Relació que el centre de recursos pe-
dagògics ha mantingut amb altres òrgans,
entitats o institucions (altres centres de re-
cursos pedagògics, equips d’assessorament
i orientació psicopedagògica, camps d’apre-
nentatge, ajuntaments, consells comarcals,
etc.).

2. Àmbits d’actuació. Relació i valoració
d’actuacions.

2.1. Àmbit de dinamització.
2.1.1. Promoció d’intercanvis pedagògics

entre els centres educatius (amb participació
de mestres i de professorat/ amb participació
d’alumnat).

2.1.2. Suport a la gestió de projectes dels
centres de la zona, tant si són d’iniciativa
pròpia del centre o són proposats per l’admi-
nistració educativa (amb participació de
mestres i de professorat/ amb participació
d’alumnat).

2.1.3. Col·laboració en projectes comuni-
taris a nivell municipal, comarcal o de zona.

2.2. Àmbit de recursos.
2.2.1. Recerca d’informació sobre els re-

cursos disponibles i elaboració de pautes
d’utilització .

2.2.2. Accions concretes per potenciar la
difusió dels recursos pedagògics

2.2.3. Organització dels recursos.
2.2.4. La mediateca del CRP. Assesso-

rament documental i préstec de documents
i aparells, valoració global quantitativa i
qualitativa. La valoració quantitativa seguirà
el format que proposi la Subdirecció Gene-
ral  de Formació Permanent i  Recursos
Pedagògics.

2.3. Àmbit de formació.

2.3.1. Actuacions realitzades en relació
amb la gestió de la formació permanent a
nive l l  de zona: memòr ia PFZ. Aquest
document es lliurarà d’acord amb el calen-
dari fixat per a la Subdirecció General de
Formació Permanent i Recursos Pedagògics.

2.3.2. Altres activitats de formació per-
manent amb participació del centre de re-
cursos pedagògics.

2.4. Àmbit de suport a la utilització de les
TIC. Tasques específiques que s’han dut a
terme.

2.5. Grups de treball en xarxa. Valoració
de la participació, si fa al cas.

2.6. Activitats de formació en què hagin
participat els professionals del CRP, com a
alumnes o com a professorat formador.

3. Objectius proposats en el pla d’actuació
que no han estat assolits.

4. Actuacions esmentades en aquesta
memòria que no s’havien previst en el pla
d’actuació anterior.

5. Altres aspectes i observacions que es
consideri d’interès reflectir a la memòria.

Observacions: els aspectes de la memòria
que es consideri adients es poden lliurar com
a document annex.

5. Gestió econòmica
La gestió econòmica dels centres de re-

cursos pedagògics es regirà d’acord amb la
disposició addicional quinzena de la Llei 21/
2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals
i administratives, i per l’Ordre ENS/16/2002,
de 16 de gener, per la qual es regula el règim
d’autonomia de gestió econòmica dels ser-
veis educatius del Departament d’Educació.

El pressupost per a l’any 2006 i la liquidació
corresponent a l’exercici 2005, es lliurarà als
Serveis Territorials que pertoqui, o en el cas
de Barcelona a l’òrgan corresponent del
Consorci d’Educació, d’acord amb el format
i calendari que fixarà la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa, per al seu
estudi i aprovació.

ANNEX 4

Camps d’aprenentatge (CdA)

1. Introducció
Els camps d’aprenentatge (CdA), com a

servei  educat iu públ ic,  han d’ofer i r  a l
professorat i als centres la possibilitat de
desenvolupar, des d’un compromís ètic vers
la sostenibilitat, projectes conjunts de treball
interdiscipl inar i  d’educació ambiental  i
d’educació per al coneixement i el respecte
del patrimoni amb una metodologia que
potenciï la recerca i el treball de col·laboració.

En el marc que estableix el Decret 155/
94, els CdA adequaran les seves actuacions
per donar una resposta més ajustada a les
necessitats prioritàries del sistema educatiu
i a les demandes de la comunitat educativa.
Aquesta adequació pot suposar una revisió
de la priorització, distribució i temporització
de les tasques dels professionals que hi
treballen.

La posada en marxa dels programes d’in-
novació educativa, així com la millora dels
recursos humans dels CdA, han de permetre
actualitzar i millorar les seves funcions i la
seva capacitat de servei.
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2. Prioritats específiques per al curs
2005-2006

Durant el curs 2005-2006, a més de les
prioritats fixades per a tots els serveis edu-
catius, els professionals que treballen als
camps d’aprenentatge atendran les se-
güents prioritats específiques en els seus
plans d’actuació:

a) Elaborar el projecte educatiu del camp,
d’acord amb les indicacions del document
Revisió del projecte educatiu dels Camps
d’Aprenentatge.

b) Elaborar els projectes plurianuals que
concretin el projecte educatiu i vertebrin les
actuacions del CdA com a servei públic.

c) Referenciar les diferents activitats amb
relació al currículum dels diversos nivells edu-
catius (infantil, primària, secundària obliga-
tòria i batxillerat), donant coherència a tota
l’oferta de servei educatiu del CdA.

d) Participar en els grups de treball en
xarxa entre els diferents CdA per optimitzar
els recursos de què disposen.

e) Donar el seu suport al desenvolupament
del  programa d’ innovació d’educació
mediambiental mitjançant la coordinació que
s’estableixi.

f) Recollir d’una manera sistemàtica (instru-
ments d’avaluació quantitatius i qualitatius)
les valoracions dels centres sobre el projecte
de treball desenvolupat al CdA i els recursos
materials i funcionals utilitzats, per poder mi-
llorar l’atenció educativa als centres (alumnat
i professorat).

g) Incrementar les activitats educatives
amb suport informàtic.

h) Participar més activament en la formació
inicial i permanent del professorat.

3. Organització del servei

3.1. Horari
3.1.1. Horari del servei

El camp d’aprenentatge, en el període
lectiu ordinari, romandrà obert de dilluns a
divendres.

Durant els dies d’estades d’alumnes, la
distribució horària s’adaptarà a la progra-
mació de les activitats previstes.

Si entre les 9 i les 19 hores tot el personal
del camp d’aprenentatge és fora de la seu,
s’assegurarà que un contestador automàtic
n’informi i permeti la recepció de missatges.

3.1.2. Horari del personal docent
La jornada de treball de cadascun dels

professionals dels camps d’aprenentatge
serà l’establerta amb caràcter ordinari per al
personal de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya: 37 hores i 30 minuts set-
manals, i es regirà segons les condicions
fixades a la Resolució de Secretaria General
d’1 de setembre de 1995, per la qual s’es-
tableix la distribució horària dels serveis
educatius, modificada per la Resolució de
23 de juny de 1998 i per la de 10 de juliol de
2002:

– 35 hores de permanència en el centre
en horari flexible i jornada partida, de dilluns
a divendres, entre les 9 i les 19 hores, amb
un mínim d’una hora d’interrupció al migdia.

– Les 2 hores i 30 minuts que resten, sen-
se horari fix, es dedicaran a activitats de
formació o a altres de caràcter no periòdic
que no cal que es facin en el lloc de treball.

Els períodes no lectius corresponents a
Nadal i Setmana Santa, i el comprès entre
el 16 i el 31 de juliol, es dedicaran a activitats
la realització de les quals no implica necessà-
riament la presència en el lloc de treball.

La direcció del CdA vetllarà perquè l’horari
de treball del professorat del camp d’apre-
nentatge asseguri l’atenció a les necessitats
generades per les estades i per les sortides
d’un dia vetllant que la ràtio alumne/professor
sigui l’adequada a les activitats que es
desenvolupin. També s’ha de garantir la
permanència conjunta de tots els docents
durant el nombre d’hores suficient per tal de
facilitar el treball en equip.

En tot cas, els professionals del CdA po-
dran optar per flexibilitzar dues tardes a la
setmana i adequaran el seu horari de treball
a les condicions establertes en els punts
anteriors procurant no generar hores extraor-
dinàries o compensant-les, si cal, en un altre
moment de la setmana o en un altre període.

3.2. Organització del treball
3.2.1. Distribució de tasques

En e l  document que expl ic i t i  e l  p la
d’actuació de cada camp hi  constarà
l’organització del treball i la distribució de
tasques. La distribució de les tasques ha de
garantir que tot el personal docent del camp
d’aprenentatge estigui en condicions d’aten-
dre l’alumnat i el professorat en les actua-
cions generals i en les actuacions més
específiques que es desenvolupen en la tas-
ca diària del CdA. En la mesura que sigui
possible, tot l’equip ha de participar en els
projectes específics que es vagin proposant
i experimentant.

Es pot reservar fins a un 35% del calendari
de treball per a tasques de treball intern dedi-
cades a la preparació d’activitats, gestió i
formació dels professionals del CdA.

3.2.2. Ràtios alumne/professor
El treball amb els alumnes comportarà

sempre la presència del professorat que és
responsable habitual de l’aprenentatge del
grup. Si bé la plantilla de cada CdA permet
treballar amb ràtio de 15 alumnes, caldrà
adequar aquesta ràtio a la metodologia de
les activitats, tenint en compte la col·labo-
ració activa del professorat del centre edu-
catiu.

3.2.3. Participació en activitats de formació
La formació permanent dels membres del

camp d’aprenentatge s’ha d’organitzar en
funció de les necessitats del servei i de la
millora professional. Amb aquest objectiu,
els professionals dels camps d’aprenentatge
podran participar de les activitats formatives
que amb aquesta finalitat promou la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
així com les activitats de formació permanent
que s’ofereixen als docents, en les mateixes
condicions que la resta del professorat.

4. Funcionament del servei

4.1. Pla d’actuació curs 2005-2006
El pla d’actuació de cada CdA ha de ser

fruit de les aportacions i propostes de tots
els membres de l’equip, però la seva re-
dacció i presentació és responsabilitat de la
direcció del camp d’aprenentatge. Els CdA
presentaran un esborrany del pla d’actuació

a una comissió formada per l’inspector o la
inspectora del camp, el o la cap de secció
SEFP i un o una representant de la SGFPRP
abans d’acabar el curs, per poder concretar
els projectes que es volen dur a terme el
proper curs. La presentació del pla d’actua-
ció definitiu, així com la seva aprovació es
farà, com per a tots e ls a l t res serveis
educatius, durant els mesos de setembre i
octubre.

El pla d’actuació per al curs 2005-2006
contindrà els apartats següents:

1. Estructura i organització.
1.1. Recursos humans.
1.1.1. Relació dels professionals del CdA.
1.1.2. Horari del servei, calendari de festes

locals i festes de lliure disposició que farà el
camp d’aprenentatge.

1.1.3. Horari específic de cada un dels
membres de l’equip.

1.2. Recursos materials. Instal·lacions.
Descripció.

1.2.1. Àrea de treball destinada als alum-
nes.

1.2.2. Àrea de treball dels docents del CdA
(seu del camp).

1.2.3. Allotjament d’alumnes.
1.3. Recursos funcionals.
1.3.1. Organització del servei (coordinació

de l’equip, avaluació interna…).
1.3.2. Repartiment de les tasques.
2. Activitat pedagògica. Objectius, actua-

cions i avaluació.
Relació d’objectius específics per al curs

en relació amb projectes d’innovació propis,
a nous enfocaments i a actuacions més sig-
nificatives que representin un canvi respecte
al curs anterior. D’aquestes actuacions, se
n’explicitarà l’objectiu, la temporització i els
indicadors que es tindran en compte per
avaluar-les i, si cal, una primera estimació
de la despesa que comportaria.

2.2. Previsió d’estades:
a) Relació dels centres preinscrits, selec-

cionant de les aplicacions SIGMA o Barraca
la informació dels camps: codi de centre,
nom del centre, localitat, tipologia del cen-
tre (públic o privat), nivell dels alumnes, dies
d’estada, nombre d’alumnes i professors,
assignació, data assignada i  mot iu de
denegació, si escau.

 b) La informació completa dels bolcats
de dades de la preinscripció, més els camps
completats pels CdA, s’han de lliurar també
en suport  magnèt ic a l  SRP, en format
Access o Excel.....

c) En el cas que es desenvolupin projectes
experimentals o actuacions concretes en
relació amb projectes d’innovació, indicació
de centres amb què s’experimentaran.

2.3. Previsió de sortides d’un dia o co-
marcals:

a) Relació dels centres preinscrits, selec-
cionant de les aplicacions SIGMA o Barraca
la informació dels camps: codi de centre,
nom del centre, localitat, tipologia del cen-
tre (públic o privat), nivell dels alumnes, nom-
bre d’alumnes i professors, assignació, data
assignada i motiu de denegació, si escau.

b) La informació completa dels bolcats de
dades de la preinscripció, més els camps
completats pels CdA, s’han de lliurar també
en suport  magnèt ic a l  SRP, en format
Access o Excel.....
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c) En el cas que es desenvolupin projectes
experimentals o actuacions concretes en
relació amb projectes d’innovació, indicació
de centres amb què s’experimentaran.

2.4. Proposta de trobades de coordinació
i concreció de projectes amb els centres
educatius.

2.5. Altres trobades, activitats de formació
del professorat o actuacions previstes.

2.6. Plàning d’ocupació anual (model Pla
CdA3). Aquesta informació s’ha de lliurar
també en suport magnètic al SRP, en format
Excel.....

4.2. Memòria del curs 2005-2006
Les activitats realitzades durant el curs

2005-2006 han de quedar reflectides en la
memòria anual. Caldrà incloure-hi necessà-
riament valoracions qualitatives i quantita-
tives i propostes de millora en els apartats
que sigui adient.

La redacció de la memòria t indrà en
compte els aspectes següents:

1. Estructura i organització.
1.1. Recursos humans.
1.1.1. Relació dels professionals del CdA.
1.1.2. Horari dels membres de l’equip.
1.1.3. Repartiment de les tasques.
1.1.4. Incidències.
1.2. Recursos materials.
1.2.1. Valoració, incidències i propostes

de millora en relació amb les instal·lacions i
equipaments.

2. Activitat pedagògica. Relació i valoració
d’actuacions.

2.1. Estades.
2.1.1. Programació d’una estada estàn-

dard.
2.1.2. Activitats que s’han portat a terme.
2.1.3. Materials didàctics emprats.
2.1.4. Valoració de les estades per part

dels alumnes.
2.1.5. Valoració de les estades per part

del professorat estadant.
2.1.6. Sol·licituds ateses: actualització de

la informació presentada al pla d’actuació:
assistència real (dies d’estada, nombre
d’alumnes i de professors).

Sol·licituds que no s’han pogut atendre:
actualització de la informació presentada al
pla d’actuació.

Aquesta informació s’ha de lliurar també
en suport  magnèt ic a l  SRP, en format
Access o Excel.....

2.1.7. Valoració de les estades a partir de
les observacions dels professionals del CdA
i de les aportacions dels centres. Valorar
especialment la implicació dels professorat i
dels centres en els projectes de treball
acordats. Propostes de millora.

2.2. Sortides d’un dia o comarcals.
2.2.1. Activitats realitzades.
2.2.2. Sol·licituds ateses: actualització de

la informació presentada al pla d’actuació:
assistència real (nombre d’alumnes i de pro-
fessors).

Sol·licituds que no s’han pogut atendre:
actualització de la informació presentada al
pla d’actuació.

Aquesta informació s’ha de lliurar també
en suport  magnèt ic a l  SRP, en format
Access o Excel.....

2.2.3. Valoració de les sortides per part
del professorat i de l’alumnat.

2.2.4 Valoració de les sortides a partir de

les observacions dels professionals del CdA
i de les aportacions dels centres. Valorar es-
pecialment la implicació dels professorat i
dels centres en els projectes de treball acor-
dats. Propostes de millora.

2.3. Activitats de suport, dinamització i
formació permanent.

2.3.1. Trobades de coordinació amb els
centres educatius.

a) Descripció del treball previ amb els cen-
tres (programació d’una trobada estàndard
o dels tipus de trobades realitzades).

b) Valoració del treball de coordinació amb
els centres a partir de les observacions dels
professionals del CdA i de les aportacions
dels centres.

2.3.2. Altres activitats de dinamització o
de formació realitzades o impartides pels
docents del CdA.

2.3.3. Relacions amb els altres camps
d’aprenentatge, especialment, valoració del
treball en xarxa.

2.3.4. Suport a altres institucions. Si cal,
formalitzar la taula (Memòria CdA 3) amb
data, institució, localitat, classe de col·la-
boració, nombre de grups, d’alumnes o de
professors i hores aproximades de dedicació.
Aquesta informació s’ha de lliurar també en
suport magnètic al SRP, en format Access o
Excel.....

2.4. Activitats i materials didàctics.
2.4.1. Noves activitats o itineraris.
2.4.2. Nous materials realitzats.
2.5. Taula resum d’ús del camp d’apre-

nentatge: nombre d’estades, sortides, sol·li-
cituds no ateses i activitats de suport o
col·laboracions (Memòria CdA4). Aquesta in-
formació s’ha de lliurar també en suport mag-
nètic al SRP, en format Access o Excel.....

3. Objectius proposats en el pla d’actuació
que no han estat assolits. Enumeració i
motius.

4. Actuacions esmentades en aquesta
memòria que no s’havien previst en el pla
d’actuació anterior.

5. Altres aspectes i observacions que es
consideri d’interès reflectir a la memòria.

Nota. Els models Pla CdA3 i Memòria CdA3
i Memòria CdA4 s’han publicat al Web intern
dels CdA.

3. Gestió econòmica
La gestió econòmica dels camps d’apre-

nentatge es regirà d’acord amb la disposició
addicional quinzena de la Llei 21/2001, de
28 de desembre, de mesures fiscals i admi-
nistratives, i per l’Ordre ENS/16/2002, de
16 de gener, per la qual es regula el règim
d’autonomia de gest ió econòmica dels
serveis educatius del Departament d’Edu-
cació.

El pressupost per a l’any 2006 i la liquidació
corresponent a l’exercici 2005, es lliurarà als
Serveis Territorials que pertoqui, d’acord amb
el format i calendari que fixarà la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
per al seu estudi i aprovació.

ANNEX 5

Centres de recursos educatius per
a deficients auditius (CREDA)

1. Introducció
Els centres de recursos educatius per a

deficients audit ius (CREDA) són serveis
educatius del Departament d’Educació que
col·laboren amb els centres educatius per
tal que la tasca del professorat s’adeqüi a
les necessitats educatives de l’alumnat amb
deficiències auditives greus i permanents o
amb greus trastorns del llenguatge.

Els CREDA són equips formats per logo-
pedes, psicopedagogs i audioprotetistes, que
desenvolupen les seves actuacions en es-
treta relació amb els professionals dels cen-
tres i els serveis educatius del sector, molt
especia lment amb els equips d’asses-
sorament i orientació psicopedagògica (EAP).

En el marc del que estableix el Decret 155/
1994, els CREDA contextualitzaran el seu
pla de treball en el conjunt d’accions acor-
dades amb els serveis educatius del sector,
pel que fa a l’atenció a l’alumnat amb sorde-
sa o altres dificultats de la parla, el llenguatge
o la comunicació.

2. Prioritats específiques per al curs
2005-2006

Durant el curs 2005-2006, els professio-
nals dels CREDA donaran prioritat a les
actuacions següents:

a) Valoració de les necessitats educatives
de l’alumnat amb dèficit auditiu i greus
trastorns del llenguatge.

b) Atenció a l’alumnat sord i al que presenti
trastorns del llenguatge que requereixin aten-
ció logopèdica específica complementària
a les mesures que es proporcionin a partir
dels recursos dels centres.

c) Orientació al professorat sobre l’atenció
a l’alumnat amb dèficit auditiu i greus tras-
torns del llenguatge.

d) Assessorament als mestres d’educació
especial i mestres especialistes en audició i
llenguatge dels centres educatius en el de-
senvolupament de programes de suport a
l’alumnat amb trastorns del llenguatge.

e) Atenció i orientació a les famílies.

3. Organització del servei

3.1. Horari
3.1.1. Horari del servei

Els CREDA garantiran el funcionament
del servei, de dilluns a divendres, entre les 9
i les 14 hores i entre les 15 i les 17 hores,
tenint present la diferent distribució horària
dels professionals.

3.1.2. Horari dels professionals
La jornada de treball de cadascun dels

professionals dels CREDA serà l’establerta
amb caràcter ordinari per al personal de
l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya: 37 hores i 30 minuts setmanals. Es
regirà segons les condicions fixades en la
Resolució d’1 de setembre de 1995 de la
Secretaria General, per la qual s’estableix la
distribució horària dels serveis educatius del
Departament d’Ensenyament,  i  en la
Resolució de 23 de juny de 1998, que la
modifica parcialment:

El director o directora del CREDA haurà
de preveure la presència mín ima de
professionals la tarda dels divendres, a la
seu central del CREDA, per tal de garantir el
funcionament del servei.
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a) Psicopedagogs
– 35 hores de presència en el lloc de treball

en jornada partida, de dilluns a divendres,
entre les 9 i les 19 hores, amb un mínim
d’una hora d’interrupció al migdia,

– 2,5 hores setmanals dedicades a activi-
tats de formació i a la preparació individual
d’activitats que no cal que es realitzin a la
seu del CREDA ni en horari fix.

Els professionals als quals afecta aquest
punt podran optar per flexibilitzar dues tar-
des a la setmana, sempre que es respectin
les 35 hores setmanals. La recuperació de
la franja horària d’aquestes tardes es durà a
terme durant la mateixa setmana entre les 9
a les 19 hores, i respectant un mínim d’una
hora d’interrupció al migdia per aquelles
jornades que es realitzi l’horari partit. Quan
per a la intervenció als centres d’ensenya-
ment secundari calgui la presència dels pro-
fessionals en aquests centres educatius
abans de les 9 hores, aquest temps es podrà
comptabilitzar com a recuperació de les tar-
des flexibles.

Els períodes no lectius corresponents a
Nadal i Setmana Santa, i el comprès entre
el 16 i el 31 de juliol, es dedicaran a activitats
la realització de les quals no implica neces-
sàriament la presència en el lloc de treball.

b) Audioprotetistes
La jornada laboral ordinària de 37,5 hores

setmanals corresponents als audiopro-
tetistes amb contracte laboral es durà a terme
d’acord amb allò que estableix el conveni
vigent:

– 35 hores de presència en el lloc de treball
en jornada partida, de dilluns a divendres,
entre les 9 i les 19 hores, amb un mínim
d’una hora d’interrupció al migdia.

– 2,5 hores setmanals dedicades a
activitats de formació i a la preparació indi-
vidual d’activitats que no cal que es realitzin
a la seu del CREDA ni en horari fix.

Els períodes no lectius corresponents a
Nadal i Setmana Santa, i el comprès entre
el 16 i el 31 de juliol, es dedicaran a activitats
la realització de les quals no implica neces-
sàriament la presència en el lloc de treball.

c) Logopedes
– 30 hores de presència en el lloc de treball

en jornada partida, de dilluns a divendres,
que s’ajustaran a l’horari i al calendari dels
mestres que ocupen llocs de treball en els
centres educatius d’educació infantil i primà-
ria o d’educació especial,

– 7,5 hores dedicades a activitats de
formació i a la preparació individual d’acti-
vitats que no cal que es facin en un lloc fix ni
dins l’horari fix.

Els professionals als quals afecti aquest
punt podran optar per substituir les tardes
dels divendres, sempre que es respectin les
30 hores setmanals. La recuperació de la
franja horària dels divendres es durà a terme,
de manera prèvia, durant la mateixa setmana
entre les 9 i les 19 hores i respectant un
mínim diari d’una hora d’interrupció al migdia
en aquelles jornades que es realitzi l’horari
partit. Quan per a la intervenció als centres
d’ensenyament secundari calgui la presèn-
cia dels professionals en aquests centres
educatius abans de les 9 hores, aquest
temps es podrà comptabilitzar com a recu-
peració de les tardes flexibles.

El director o directora del CREDA haurà

de garantir 35 hores de presència en el seu
lloc de treball, amb l’opció de flexibilitzar dues
tardes a la setmana sempre que es respectin
les 35 hores setmanals. La recuperació de
la franja horària d’aquestes tardes es durà a
terme durant la mateixa setmana entre les 9
a les 19 hores, i respectant un mínim d’una
hora d’interrupció al migdia per aquelles
jornades que es realitzi l’horari partit. Quan
per a la intervenció als centres d’ensenya-
ment secundari calgui la presència dels
professionals en aquests centres educatius
abans de les 9 hores, aquest temps es podrà
comptabilitzar com a recuperació de les tar-
des flexibles.

L’equip directiu del CREDA, format pel di-
rector/a i els adjunts al director/a, hauran de
romandre en el seu lloc de treball fins al 15
de juliol.

Per a tots els professionals del CREDA, el
temps destinat als desplaçaments de co-
mençament de la jornada, final del matí, pri-
mera hora de la tarda i final de la tarda,
sempre que no superin mitja hora, es comp-
tabilitzaran com a desplaçament propi d’ac-
cés al lloc de treball. El temps de despla-
çament que en les franges esmentades
superi la mitja hora i el temps de desplaça-
ments entre centres dins l’horari lectiu, es
comptabi l i tzaran dins les 30 hores de
presència en el lloc de treball.

3.2. Direcció del servei
3.2.1. Equip directiu

L’equip directiu d’un CREDA està format
pel director/a i els adjunts al director/a. El
nombre d’adjunts al director/a varia segons
el nombre de professionals del servei. Els
CREDA de fins a 25 professionals tindran un
adjunt/a al director que exercirà les funcions
que s’estableixen en el punt 1.2.3 d’aques-
tes instruccions. Quan hi hagi més de 25
professionals, el CREDA tindrà dos adjunts
al director/a.

Els adjunts al director/a són proposats pel
mateix director o directora del CREDA al di-
rector/a dels Serveis Territorials i, en el cas
de Barcelona, a l’òrgan corresponent del
Consorci.

3.2.2. Funcions específiques del director/a
Correspon al director o directora la direc-

ció general de l’activitat del CREDA i la coor-
dinació de la gest ió del  servei ,  a més
d’aquelles funcions establertes en l’article
19 del Decret 155/94, de 28 de juny, pel
qual es regulen els serveis educatius del
Departament d’Ensenyament (DOGC núm.
1918, de 8.7.1994).

3.2.3. Funcions dels adjunts/es al director/a
Correspon als adjunts al director/a la col-

laboració amb el director o directora en els
aspectes següents:

– En la coordinació dels professionals i de
les activitats del servei.

– En l’elaboració i revisió del Pla de treball.
– En l’anàlisi i la introducció de modifica-

cions en les programacions corresponents
als alumnes atesos, conjuntament amb els
professionals que fan l’atenció específica
d’aquests alumnes.

– En tasques de representació del direc-
tor o directora, exclusivament quan aquest li
delegui aquesta representació.

3.2.4. Horari per a tasques directives
Per a la real i tzació de les tasques

directives, els CREDA que tenen fins a 25
professionals podran disposar d’un total mà-
xim de 30 hores setmanals. Els CREDA d’en-
tre 26 i 50 professionals podran tenir un total
màxim de 60 hores setmanals. Els CREDA
amb més de 50 professionals podran dispo-
sar d’un total màxim de 70 hores setmanals.

Aquests còmputs horaris per a tasques
directives s’hauran de distribuir entre els
components de l’equip directiu, director o
directora i adjunts al director/a.

La distribució d’aquestes hores de direc-
ció, entre el director/a i l’adjunt o adjunts,
correspon al director/a del servei i haurà de
constar en el corresponent pla de treball
anual.

El director o directora i els adjunts al di-
rector/a, un cop descomptades les hores
dedicades a la direcció del servei, dedica-
ran la resta del seu horari personal a les tas-
ques corresponents al seu lloc de treball
(logopeda, psicopedagog o audioprotetista).

3.3. Organització del treball
3.3.1. Atenció logopèdica a l’alumnat

Totes i tots els logopedes del CREDA es
dedicaran a l’atenció logopèdica a l’alumnat,
amb l’excepció de les hores que alguns
d’aquests professionals destinin a tasques
directives o a altres tasques encomanades
al CREDA, d’acord amb la següent distribució
horària:

a) 24 hores setmanals d’atenció a l’alum-
nat. S’entendrà per atenció a l’alumnat el
treball presencial amb alumnes, de forma
individual, en petit grup o dins l’aula ordinària.
En determinades situacions, especialment
en l’atenció a infants de curta edat, l’atenció
es pot dur a terme en presència de les
famílies.

b) 6 hores setmanals es dedicaran a reu-
nions amb professorat, famílies i l’equip
d’assessorament i orientació psicopeda-
gògica (EAP) i a les coordinacions periòdi-
ques a la seu central del CREDA.

A l’inici de curs, el/la logopeda haurà de
notificar, per escrit, a cada centre, l’horari i
la periodicitat en què es produirà l’atenció a
l’alumnat. Quan excepcionalment no es pu-
gui atendre un alumne/a segons l’horari pre-
vist, aquest fet es comunicarà a la direcció
del centre educatiu on és escolaritzat l’alum-
ne/a, amb la màxima antelació possible, i a
la direcció del CREDA.

3.3.2. Atenció audioprotètica
La tasca desenvolupada pels audiopro-

tetistes, conjuntament amb la de la resta dels
professionals del CREDA, ha de permetre
donar una resposta adequada a les neces-
sitats de l’alumnat sord. La tasca principal
dels audioprotetistes és la de valorar les capa-
citats auditives de l’alumnat amb pèrdua
auditiva l de potenciar-les, tant com es pugui,
mitjançant l’adaptació de pròtesis auditives
i la utilització, si escau, d’altres ajuts electro-
acústics. També els correspon informar de
l’ús i manteniment d’aquests ajuts, així com
del pronòstic audioprotètic, és a dir, dels
beneficis que n’obtindrà amb la seva utilit-
zació i de les dificultats que poden persistir.

Atesa l’especificitat de les seves funcions
i per tal de contribuir a l’aplicació de criteris
comuns en cadascun dels CREDA, els/les



Full de disposicions i actes administratius

1162

audioprotetistes participaran en reunions de
treball convocades pel Servei d’Educació
Especial i Programes Educatius que, al llarg
del curs 2005-2006, es realitzaran amb pe-
riodicitat trimestral.

3.3.3. Atenció psicopedagògica
Correspon als psicopedagogs/gues dels

CREDA:
a) En relació amb l’alumnat sord:
– L’avaluació inicial de l’alumne/a sord de

0-3 anys en col·laboració amb els centres
de desenvolupament i atenció primerenca
(CDIAP).

– La col·laboració amb l’EAP en l’elabo-
ració del  d ictamen d’escolar i tzació de
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials, temporals o permanents derivades de
la seva discapacitat auditiva.

– El seguiment de l’evolució d’aquest alum-
nat elaborant, com a mínim, un informe a l’ini-
ci de l’escolaritat i en els canvis d’etapa o
d’escolarització.

– L’assessorament al professorat dels cen-
tres educatius on hi ha escolaritzats alumnes
sords, prioritzant els dels centres d’agrupa-
ment d’alumnat sord.

– Col·laborar amb els/les logopedes i el
professorat en l’orientació acadèmica i pro-
fessional d’aquest alumnat i en l’asses-
sorament a les famílies.

b) En relació amb l’alumnat amb trastorns
de llenguatge:

– Valorar les capacitats comunicatives i
lingüístiques dels alumnes que presenten un
trastorn de llenguatge i el seu nivell maduratiu
per tal de determinar el tipus de resposta
adequada a les seves necessitats.

– Orientar la intervenció logopèdica.
– Facilitar orientacions a l’EAP, al profes-

sorat i a les famílies sobre com afavorir la
millora del llenguatge en aquests alumnes.

– Realitzar el seguiment d’aquest alumnat
i aportar criteris a la direcció del servei edu-
catiu per decidir la finalització de l’atenció
logopèdica.

3.3.4. Altres funcions atribuïdes al CREDA
Els CREDA disposaran, a més de les hores

de direcció, esmentades en el punt 1.2.4,
d’un total màxim de 25 hores setmanals, per
dur a terme altres tasques que tenen enco-
manades:

– Elaboració i catalogació de recursos.
– Dinamització de diferents grups de treball

o altres iniciatives adreçades a millorar el
coneixement i les pràctiques dels professio-
nals en àmbits com l’atenció primerenca a
l’alumnat sord o altres que es consideri ade-
quat promoure.

– Actualització en tecnologies de la infor-
mació.

La direcció del CREDA distribuirà aquestes
hores entre els professionals que consideri
més adients per a desenvolupar les tasques
esmentades i farà constar aquesta distribució
en el pla d’actuació.

D’aquests professionals, el director/a del
CREDA en designarà un perquè formi part
del Seminari d’Actualització en Tecnologies
de la Informació (SATI) per als professionals
dels Centres de Recursos Educatius per a
Deficients Auditius (CREDA). Aquest seminari
comptarà amb l’assessorament del Servei
d’Informàtica Educativa i Acadèmica (SIEA)
de la Subdirecció General de Tecnologies

de la Informació i tindrà com a objectiu ga-
rantir una actualització permanent dels/de
les professionals dels CREDA, en matèria
de tecnologies de la informació. El Seminari
suposarà una trobada presencial trimestral
dels professionals que en formin part. Pos-
teriorment, cadascun dels membres hauran
de transmetre els continguts d’aquests
assessoraments a la resta de professionals
dels CREDA en el marc de les coordinacions
habituals dels professionals del servei.

3.3.5. Formació permanent
a) Els mestres i professorat dels CREDA

podran participar en les activitats de formació
permanent que s’ofereixen als docents de
la zona on intervenen, en les mateixes condi-
cions que la resta del professorat. Si l’horari
de les activitats de formació coincideix amb
el de treball, caldrà que la delegació territo-
rial n’aprovi la proposta, que haurà de tenir
el vistiplau de la direcció del CREDA per a
garantir que el servei queda ben atès.

b) Els professionals dels CREDA també
podran participar en activitats de formació
específ ica. Aquestes activitats es faran
d’acord amb les modalitats que estableixi,
a l  moment oportú, la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa.

4. Funcionament del servei
El CREDA ha de proporcionar:
a) En relació amb l’alumnat sord:
– Atenció a la totalitat de l’alumnat amb

sordeses, fins i tot el corresponent a la fran-
ja de 0-3 anys, en el marc de col·laboració
establert amb els serveis d’atenció prime-
renca del sector, i al que cursi estudis corres-
ponents al batxillerat i als cicles formatius.
Aquesta atenció inclou diferents actuacions
que es donaran en una o altra forma, en
funció de les necessitats presentades en
cada cas i que són l’atenció logopèdica, el
seguiment de l’evolució comunicativolingüís-
tica, l’avaluació psicopedagògica, la valo-
ració audiològica i la prescripció, el control i
el seguiment audioprotètics.

– Col·laboració amb els centres d’agru-
pament d’alumnat sord. Aquesta col·labo-
ració ha de facilitar que es puguin realitzar
actuacions complementàries a les que es
realitzen amb altres centres i que milloren la
qualitat de la resposta educativa que reben
els alumnes, com ara les següents:

– Col·laboració amb els diferents pro-
fessionals del centre per tal que el Projecte
Educatiu (PEC) descrigui la implicació de
tota la comunitat educativa en l’educació
de l’alumnat sord.

– Col·laboració amb el professorat per tal
que el Projecte Curricular del Centre (PCC)
consideri un conjunt de mesures que afavo-
reixin la resposta educativa de l’alumnat
sord.

– Col·laboració amb els equips directius
en el desplegament de mesures organitza-
tives adreçades a donar resposta a les
necessitats de l’alumnat sord, com ara
l’organització d’agrupaments dins i fora de
l’aula ordinària.

– Proposta per tal que en el Pla d’Acció
Tutor ia l  (PAT) del  centre s’h i  inc loguin
mesures específiques per a l’alumnat sord.

– Participació, quan escaigui, en la co-
missió d’atenció a la diversitat.

– Col·laboració amb els Departaments per
tal que es tinguin en compte les necessitats
específiques de l’alumnat amb sordesa en
el desplegament del currículum.

– Col·laboració amb els equips docents,
especialment pel que fa a les estratègies
comunicatives i metodològiques i en el
disseny d’activitats d’ensenyament-apre-
nentatge i d’avaluació.

– Participació a les juntes d’avaluació en
relació amb l’alumnat amb sordesa.

b) En relació amb l’alumnat amb trastorns
del llenguatge:

b.1. Avaluació de l’alumnat, prèviament
valorat per l’EAP del sector, que es conside-
ra susceptible de rebre atenció logopèdica
específica per part d’un/a logopeda del
CREDA.

b.2. Assessorament i orientació de la millor
resposta a les necessi tats educat ives
d’aquest alumnat d’acord amb els progra-
mes que suposen atenció logopèdica per
part dels professionals dels CREDA i els que
es desenvolupen a partir dels recursos propis
dels centres.

La decisió de quin programa és el que
correspon a cadascun dels alumnes, al llarg
del proper curs, correspon a la direcció del
CREDA. Aquesta decisió es fonamentarà en
les avaluacions realitzades pel psicope-
dagog/a del servei educatiu i l’anàlisi con-
junta de les necessitats de cadascuna de
les zones i sectors feta conjuntament amb
els/les logopedes.

Al llarg del curs, la direcció del CREDA
pot decidir realitzar canvis en la relació
d’alumnat que ha de rebre atenció logopè-
dica, d’acord amb les necessitats i dis-
ponibilitat de recursos de cadascun dels
sectors del servei educatiu. Aquesta decisió
es fonamentarà en els criteris aportats pel
ps icopedagog/a del  CREDA i  e ls/ les
logopedes.

b.3. ) Assessorament tècnic al professorat
dels centres on són escolaritzats els alumnes
que reben algun tipus d’atenció del CREDA.

b.4) Assessorament, en coordinació amb
l’EAP del sector, al professorat de l’escola,
especialment als mestres d’educació espe-
cial i/o d’audició i llenguatge, quan, un cop
valorades les necessitats de l’alumnat, es
consideri que la resposta és qualsevol dels
Programes que es desenvolupen a partir
dels recursos propis del centre:

c) La realització d’altres encàrrecs per part
del Departament d’Educació, no previstos
en el pla d’actuació, es regirà sempre per
les instruccions que es donin en aquest
aspecte.

Caldrà garantir la confidencialitat de les
dades de l’alumnat i de les seves famílies,
per la qual cosa si òrgans o instàncies no
dependents del Departament d’Educació
sol·liciten informes d’alumnes al CREDA, es
demanarà als Serveis Territorials correspo-
nents una autorització prèvia a la seva realit-
zació.

5. Pla d’actuació per al curs 2005-2006
Les actuacions que el CREDA té previstes

per al curs 2005-2006 es concretaran en el
Pla d’actuació. La presentació del Pla d’ac-
tuació és responsabilitat de l’equip directiu.

Per a elaborar-lo es tindran en compte les
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funcions que aquest servei té encomanades,
les necessitats del sector i  e ls cr i ter is
d’intervenció del llenguatge establerts en el
document «Marc d’actuació dels CREDA:
criteris i objectius de referència», de la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva, així com les indicacions establertes en
aquest apartat.

El Pla d’actuació inclourà la composició
del CREDA, l’horari del servei i dels diferents
professionals, les actuacions previstes i els
indicadors d’avaluació.

Per a la realització del Pla d’actuació es
faran servir els models de protocols que, per
a cada aspecte, se citen.

5.1. Composició del CREDA
Enumeració de tots els professionals del

CREDA, amb l’especif icació de les fun-
cions que tenen assignades i de la subseu
de l CREDA on les desenvolupen (model
CREDA1).

5.2. Horari del servei i dels diferents profes-
sionals (model CREDA 2)

a) Horari del servei de la seu central del
CREDA i calendari de festes locals i de lliure
disposició.

b) Distribució horària de les tasques de
direcció.

c) Distribució horària de les 25 hores de
què disposa el CREDA per a la realització
de les tasques especificades en el punt 1.3.2
d’aquestes instruccions.

 d) Horari dels professionals:
d.1) Horari dels psicopedagogs i dels

audioprotetistes.
d.2) Horari dels logopedes. En cadascun

dels horaris hi constarà:
d.2.1) Llista dels alumnes atesos amb

especificació del tipus de trastorn, edat,
nivell educatiu i centre educatiu.

d.2.2) Quadre de l’horari setmanal, on
consti el total d’hores dedicades a atenció
logopèdica, a coordinacions, a reunions amb
famílies, etc.

5.3. Actuacions previstes
El CREDA exposarà els objectius, les

actuacions previstes i l’organització per a
dur-les a terme en relació amb els àmbits
següents:

– Atenció a l’alumnat sord de 0 a 3 anys.
– Seguiment periòdic i continuat de l’alum-

nat sord.
– Intervenció en els centres d’agrupament

d’alumnat sord.
– Organització, si escau, de mesures i

procediments específics en l’avaluació i
seguiment de l’alumnat sord amb implant
coclear.

– Avaluació, atenció i seguiment de l’alum-
nat amb trastorns del llenguatge.

– Atenció a les famílies de l’alumnat.
– Altres aspectes que el CREDA consideri

convenient destacar.
Els plans d’actuació de cadascun dels/

de les logopedes per a cada un dels/de les
alumnes seran recollits per la direcció del
servei i restaran a disposició de la Inspecció.

6. Memòria anual del curs 2005-2006
La memòria del curs 2005-2006 constarà

de tres parts:

6.1. Valoració dels objectius i actuacions
previstes en el pla de treball per al curs 2005-
2006 en relació amb els àmbits següents:

– Atenció a l’alumnat sord de 0 a 3 anys.
– Seguiment periòdic i continuat de l’alum-

nat sord.
– Intervenció en els centres d’agrupament

d’alumnat sord.
– Organització, si escau, de mesures i

procediments específics en l’avaluació i
seguiment de l’alumnat sord amb implant
coclear.

– Avaluació, atenció i seguiment de l’alum-
nat amb trastorns del llenguatge.

– Atenció a les famílies de l’alumnat.
– Altres aspectes que el CREDA consideri

convenient destacar.

6.2. Recull de dades
Per a la realització d’aquesta part de la

memòria es faran servir els models de proto-
cols que se citen en cada cas.

a) Nombre de valoracions psicopedagò-
giques i lingüístiques i de valoracions audiolò-
giques i audioprotètiques realitzades (models
CREDA3 i CREDA4).

b) Nombre total d’alumnes sords atesos i
nombre total d’alumnes amb trastorns del
llenguatge atesos, per etapes i cicles edu-
catius (models CREDA5 i CREDA6).

c) Nombre total de centres educatius ate-
sos, diferenciant els centres d’infantil i pri-
mària, secundària, etc. (model CREDA7).

d) Nombre total d’hores setmanals d’aten-
ció logopèdica (model CREDA8).

e) Nombre total d’hores setmanals dedica-
des a reunions amb famílies, professorat i
professionals de serveis educatius (model
CREDA9).

f) Nombre total d’alumnes atesos al llarg
del curs 2005-2006 que es preveu que no
rebran atenció directa durant el curs 2006-
2007 (model CREDA10).

g) Nombre total d’alumnes amb dèficit
auditiu que durant el curs 2005-2006 estaven
escolaritzats a 4t d’ESO, amb indicació de
si han obtingut el graduat en educació
secundària obligatòria i si és previst que con-
tinuïn els seus estudis (model CREDA11).

h) Nombre total d’alumnes amb dèficit
auditiu que durant el curs 2005-2006 estaven
escolaritzats en alguna de les etapes d’edu-
cació secundària postobligatòria (formació
professional, cicles formatius, batxillerat, etc.)
amb indicació de si és previst que durant el
curs 2006-2007 continuïn els estudis (model
CREDA12).

i) Cens complet de l’alumnat amb dèficit
auditiu escolaritzat en centres educatius de
l’àmbit territorial del CREDA, tant els/les
alumnes dels centres ordinaris com dels cen-
tres d’educació especial. En aquest cens
s’hi haurà de fer constar tant l’alumnat que
s’atén de manera regular com aquell que
només ha estat detectat (models CREDA13).

Finalment, a més dels tres apartats es-
mentats en la memòria, els/les logopedes
lliuraran a la direcció del seu CREDA les
memòries corresponents a les actuacions
realitzades amb l’alumnat durant el curs
2005-2006, que seran recol l ides per la
direcció del servei i restaran a disposició de
la Inspecció.

La Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa posarà a disposició dels

CREDA els models de protocols per a l’ela-
boració del Pla d’actuació i de la Memòria a
l’adreça web http://www.xtec.es/creda.

7. Gestió econòmica
La gestió econòmica dels CREDA es regirà

d’acord amb la Disposició addicional quinzena
de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de
mesures fiscals i administratives, i per l’Ordre
ENS/440/2003, de 29 d’octubre, per la qual
es regula el règim d’autonomia de gestió
econòmica dels serveis educat ius del
Departament d’Educació.

El pressupost per a l’any 2006 i la liquidació
corresponent a l’exercici 2005, es lliurarà als
Serveis Territorials que pertoqui, i en el cas
de la ciutat de Barcelona al Consorci d’Edu-
cació, d’acord amb el format i calendari que
fixarà la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa, per al seu estudi i aprovació.

ANNEX 6

Centre de recursos educatius per a
deficients visuals (CREC)

1. Introducció
L’atenció específ ica a l ’a lumnat amb

dèficit visual s’organitza des del Centre de
Recursos Educatius per a deficients visuals
Joan Amades a l’empar del conveni de
col·laboració establert entre el Departament
d’Educació i la Organización Nacional de
Ciegos de España (ONCE). Formen part del
centre de recursos educatius per a deficients
visuals l’EAP de Deficients visuals i el Pro-
grama de mestres itinerants per a alumnes
amb dèficit visual.

L’EAP per a deficients visuals i el Progra-
ma de mestres itinerants per a alumnes amb
dèficit visual han de desenvolupar les seves
actuacions en col·laboració amb el profes-
sorat dels centres educatius.

El centre de recursos educatius per a
deficients visuals contextualitzarà el seu pla
de treball d’acord amb els serveis de sector
i les seves actuacions pel que fa a l’atenció
a l’alumnat amb dèficit visual.

2. Prioritats específiques per al curs
2005-2006

Durant el curs 2005-2006, els profes-
sionals del Centre de Recursos Educatius
per a deficients visuals Joan Amades dona-
ran prioritat a les següents actuacions:

a) Valoració de les necessitats educatives
de l’alumnat amb dèficit visual.

b) Atenció a l’alumnat amb dèficit visual.
c) Orientació al professorat sobre l’atenció

a l’alumnat amb dèficit visual.
d) Assessorament als equips d’assesso-

rament i orientació psicopedagògica de sec-
tor en matèria d’atenció a l’alumnat amb
dèficit visual.

e) Atenció i orientació a les famílies.

3. Organització del servei

3.1. Horari dels professionals
3.1.1. Horari dels professionals de l’EAP de
deficients visuals

La jornada laboral de cadascun dels
professionals dels EAP serà l’establerta, amb
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caràcter ordinari, per al personal de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya: 37
hores i 30 minuts setmanals, i es regirà segons
les condicions fixades en la Resolució d’1
de setembre de 1995 de la Secretaria Ge-
neral, per la qual s’estableix la distribució
horària dels serveis educatius, i la de 23 de
juny de 1998, que la modifica parcialment:

a) La jornada laboral ordinària de 37,5
hores setmanals corresponents als psicò-
legs, pedagogs i treballadors socials del cos
de dip lomats es farà d’acord amb la
distribució següent:

– 35 hores de presència en el lloc de treball
en jornada partida, de dilluns a divendres,
entre les 9 i les 19 hores, amb un mínim
d’una hora d’interrupció al migdia.

Els professionals als quals afecta aquest
punt podran optar per substituir les tardes
dels divendres, sempre que es respectin les
35 hores setmanals. La recuperació de la
franja horària dels divendres es durà a terme,
de manera prèvia, durant la mateixa setmana,
entre les 9 i les 19 hores, i respectant un
mínim d’una hora d’interrupció al migdia.

Quan per a la intervenció als centres d’en-
senyament secundari calgui la presència
dels professionals en aquests centres edu-
catius abans de les 9 hores, aquest temps es
podrà comptabilitzar com a recuperació de
les tardes dels divendres.

El director o la directora de l’EAP ha de
garantir el funcionament del servei la tarda
del divendres, per la qual cosa haurà de
preveure la presència mínima de professio-
nals, tot especificant-la en el Pla d’actuació
anual.

L’horari d’intervenció dels professionals
dels EAP als centres educatius s’haurà de
fixar per a tot el curs escolar.

El temps destinat als desplaçaments de
començament de la jornada, final del matí,
primera hora de la tarda i final de la tarda,
sempre que no super in mit ja hora,  es
comptabilitzaran com a desplaçament propi
d’accés al lloc de treball. El temps de des-
plaçament que en les franges esmentades
superi la mitja hora i el temps de despla-
çaments entre centres dins l’horari lectiu, es
comptabilitzaran dins les 35 hores de pre-
sència en el lloc de treball.

– Les 2,5 hores restants es dedicaran a
activitats de formació i a la preparació indi-
vidual d’activitats que no cal que es portin a
terme a la seu de l’EAP ni en horari fix.

Els períodes no lectius corresponents a
Nadal i Setmana Santa, i el comprès entre
el 16 i el 31 de juliol, es dedicaran a activitats
la realització de les quals no implica neces-
sàriament la presència en el lloc de treball.

b) La jornada laboral ordinària de 37,5
hores setmanals corresponents als treballa-
dors socials amb contracte laboral, es farà
d’acord amb el que estableix el conveni
vigent.

La distribució horària de la direcció es farà
d’acord amb el que s’estableix a l’apartat
3.3 de l’annex 3 d’aquestes instruccions
relatiu als equips d’assessorament i orien-
tació psicopedagògica (EAP).

3.1.2. Horari del Programa de mestres itine-
rants per a alumnes amb dèficit visual

L’actuació dels mestres té com objectiu
facil itar a l’alumnat amb dèficit visual la
resposta educativa que requereix al llarg de

la seva escolaritat i proporcionar-li el suport
pedagògic necessari. Amb aquesta finalitat,
la jornada de treball de cadascun dels mes-
tres itinerants per a alumnes amb dèficit vi-
sual que és l’establerta amb caràcter ordinari
per al personal de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, 37 hores i 30 minuts set-
manals, es distribuirà de la manera següent:

a) 24 hores setmanals es dedicaran a l’a-
tenció específica a l’alumnat. S’entendrà per
atenció directa amb l’alumnat el treball pre-
sencial amb l’alumne/a, el treball amb la seva
família pel que fa a l’aplicació de programes
concrets, les sessions de treball específic amb
el professorat i el treball a l’aula amb els
companys de l’alumne/a amb dèficit visual.

b) 6 hores setmanals es dedicaran a l’ela-
boració de materials concrets per als alum-
nes atesos sempre que aquests materials
no puguin ser elaborats pel Servei de pro-
ducció de recursos didàctics del CREC Joan
Amades, i a la coordinació amb els diferents
professionals i serveis implicats en l’atenció
educativa de l’alumne/a amb dèficit visual.

c) Les 7 hores i 30 minuts que resten, es
dedicaran a altres activitats relacionades
amb la prestació del servei i a activitats de
formació permanent que no cal que es facin
en un lloc fix ni dins l’horari fix.

3.1.3. Modificacions horàries
La di recció del  Centre de Recursos

Educatius Joan Amades podrà proposar, a
través dels respectius plans d’actuació,
modificacions a la distribució horària d’alguns
dels professionals de l’EAP per a deficients
visuals o del Programa per a alumnes amb
dèficit visual sempre que siguin degudament
justificades sobre la base de necessitats del
servei i del sector. Aquestes modificacions
hauran de tenir l’informe favorable de la
Inspecció del CREC Joan Amades o de la
Inspecció educativa de tots els Serveis
Territorials.

3.1.4. Control horari
Els mestres del Programa per a l’atenció

de l’alumnat amb dèficit visual hauran de
notificar per escrit a cada centre l’horari i la
periodicitat en què es produirà l’atenció a
l’alumnat. Quan excepcionalment no es
pugui atendre un centre segons l’horari
previst,  aquest fet es comunicarà a la
direcció del centre educat iu amb prou
antelació.

Els dies que els mestres assisteixin a les
coordinacions realitzades a la seu del Cen-
tre de Recursos Educatius Joan Amades
deixaran constància de l’horari d’entrada i
sortida pel mitjà que el director del Centre
de Recursos Educat ius Joan Amades
estableixi.

3.2. Coordinació
La di recció del  Centre de Recursos

Educatius Joan Amades, d’acord amb la
Inspecció educativa, un cop coneguda la
proposta dels mestres itinerants destinats a
l’atenció de l’alumnat amb dèficit visual,
establirà l’organització de la coordinació in-
terna dels professionals del programa per a
un període, amb caràcter general, de dos
cursos escolars.

3.3. Distribució de tasques
En finalitzar cada curs escolar, els coor-

dinadors de cada equip d’atenció del Progra-

ma de mestres itinerants per a deficients
visuals realitzaran la proposta d’adjudicació
de professionals a cada zona en funció de
les necessitats detectades a la direcció del
CREC Joan Amades, que l’estudiarà.  Aques-
ta proposta ha de garantir una planificació
racional de les actuacions previstes per al
proper curs, d’acord amb les funcions se-
güents:

a) Analitzar la llista de l’alumnat per atendre
el curs següent, que cada professional del
Programa haurà fet arribar prèviament a la
direcció del Centre de Recursos Educatius
Joan Amades.

b) Decidir la llista definitiva d’alumnes que
correspondrà a cada mestre/a, valorant la
proposta en funció dels criteris següents:

– Sectorització geogràfica de la intervenció
de cada mestre/a.

– Per íode de temps d’atenció d’un
professional a un mateix alumne/a.

– Especialització dels professionals.
c) Fixar, per a cada professional, en funció

de l’alumnat assignat a cada mestre/a, una
seu funcional a efectes d’itinerància, tal com
indica el punt 1.2.6 d’aquest annex relatiu a
dietes i desplaçaments.

Un cop acceptada aquesta proposta, la
direcció del CREC l’elevarà a la Comissió
Tècnica, la qual la presentarà a la Junta Rec-
tora perquè l’aprovi.

3.4. Formació permanent
a) Els professionals de l’EAP per a defi-

cients visuals i els del Programa de mestres
itinerants per a alumnes amb dèficit visual
podran participar en les activitats de formació
permanent que s’ofereixen als docents de
la zona on intervenen, en les mateixes con-
dicions que la resta del professorat. Si l’horari
de les activitats de formació coincideix amb
el de feina, caldrà que els Serveis Territorials,
i en el cas de Barcelona l’òrgan corresponent
del Consorci, n’aprovin la proposta, que
haurà de tenir el vistiplau de la direcció del
Centre de Recursos Educatius Joan Amades
per a garantir que el servei quedi ben atès.

b) Els professionals esmentats podran par-
ticipar en activitats de formació específica.
Aquestes activitats es portaran a terme
d’acord amb les modalitats que estableixi,
al moment oportú, la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa o el Centre
de Recursos Educatius Joan Amades.

3.5. Dietes i desplaçaments
Depenent de l’alumnat assignat i la seva

distribució geogràfica, es fixarà per a cadas-
cun dels mestres una seu funcional a efectes
d’itinerància. Aquesta seu tindrà vigència
anual i s’haurà de revisar quan finalitzi cada
curs acadèmic.

El temps destinat als desplaçaments de
començament de la jornada, final del matí,
primera hora de la tarda i final de la tarda,
sempre que no superin mitja hora, es compta-
bilitzaran com a desplaçament propi d’accés
al lloc de treball. El temps de desplaçament
que en les franges esmentades superi la
mitja hora i el temps de desplaçaments en-
tre centres dins l’horari lectiu, es comp-
tabilitzaran dins les 30 hores de presència
en el lloc de treball.
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4. Organització de l’atenció

4.1. Alumnat destinatari
El CREC Joan Amades oferirà atenció a

l’alumnat amb un dèficit visual superior al
60%.

L’alumnat fins a un 30-40% de resta vi-
sual es dividirà en tres blocs d’alumnes:

a) Alumnes de seguiment: són aquells
alumnes, atesa la seva problemàtica, per als
quals la Comissió de detecció del Centre de
Recursos Educatius Joan Amades recomana
un seguiment puntual per part de la unitat
de valoració i atenció del CREC.

b) Alumnes de franja: són aquells alumnes,
atesa la seva problemàtica, per als quals la
Comissió de detecció del Centre de Recur-
sos Educatius Joan Amades recomana un
seguiment continuat per part de la unitat de
valoració i atenció del CREC.

c) Alumnes d’atenció directa: són aquells
alumnes, atesa la seva problemàtica, per als
quals la Comissió de detecció del Centre de
Recursos Educatius Joan Amades determi-
na que han de rebre suport per part d’un
mestre del Programa de mestres itinerants
per a deficients visuals.

4.2. Unitats de valoració i d’atenció de
l’alumnat amb dèficit visual

A cada sector, es crearà una unitat de
valoració i atenció de l’alumnat amb dèficit
visual formada per un psicopedagog/a de
l’EAP de DV, un treballador/a social i un
mestre/a itinerant del Programa de mestres
itinerants per a DV. Aquesta unitat, amb les
recomanacions de la Comissió de detecció
del Centre de Recursos Educatius Joan
Amades, preveurà la planificació de l’atenció
per a cada alumne/a amb dèficit visual.
Aquesta planificació es concretarà mitjan-
çant un Pla individualitzat d’atenció (PIA).

4.3. Intervenció de l’EAP per a deficients
visuals

Pel que fa a l’EAP per a deficients visuals,
a més dels aspectes generals relatius als
EAP de sector que també siguin de la seva
competència, aquesta intervenció es con-
cretarà en l’atenció:

– a l’alumnat amb dèficit visual i a les seves
famílies,

– als EAP de sector,
– als altres serveis del Centre de Recur-

sos Educatius Joan Amades.

4.3.1. Actuacions en l’àmbit d’atenció de
l’alumnat amb dèficit visual i a les seves
famílies

En aquest àmbit d’atenció, l’EAP per a
deficients visuals portarà a terme, depenent
de les necessitats de l’alumnat, les actua-
cions següents:

– Avaluació psicopedagògica de l’alumnat
amb necessitats educatives derivades d’un
dèf ic i t  v isual .  Aquest procés inc lou la
valoració psicopedagògica inicial de l’alum-
ne/a, les pautes d’intervenció educativa per
als diferents professionals implicats i les pro-
postes necessàries a nivell curricular i a nivell
de recursos humans i materials. Tota aquesta
informació quedarà recollida en un informe
(model EAP DV 10) que es lliurarà a l’EAP de
sector i a la direcció del CREC Joan Amades.

– Seguiment de l’alumne/a amb dèficit vi-
sual que la Comissió de detecció determini,

procés que es recollirà en un informe (model
EAP DV11) que es lliurarà a l’EAP de sector
i a la direcció del CREC Joan Amades.

– Realització del seguiment sistemàtic de
l’alumnat amb dèficit visual durant la seva
escolaritat en els cursos escolars següents,
com a mínim: a P-5, a 2n de primària, a 6è
de primària i a 2n d’ESO.

– Aquest procediment té la finalitat de fa-
cilitar a l’EAP el coneixement de tots els
alumnes amb dèficit visual, especialment
d’aquells que reben atenció de mestre itine-
rant.

– Participació en el procés d’orientació
personal, acadèmica i vocacional de l’alum-
ne/a amb dèficit visual per a permetre la pre-
sa de decisions relatives al seu procés
d’aprenentatge i la tria de l’opció professional
més adequada a les seves aptituds i capa-
citats.

– Assessorament als diferents professio-
nals implicats en l’atenció de l’alumne/a amb
dèficit visual.

– Treball amb les famílies que comporta
donar informació, orientació i assessorament
per a la presa de decisions relacionades amb
els seus fills o filles.

4.3.2. Actuacions en l’àmbit d’atenció als
EAP de sector

En aquest àmbit d’atenció, l’EAP per a
deficients visuals portarà a terme, depenent
de les necessi tats de l ’a lumnat,  les
actuacions següents:

– Elaboració de l’informe psicosociope-
dagògic relatiu a un alumne/a amb dèficit
visual que s’ha d’adjuntar prescriptivament
al dictamen d’escolarització que elabori
l’EAP de sector en el termini previst o a
l’expedient escolar de l’alumne/a en qüestió.

– Si es creu convenient, com a informació
complementària també s’hi pot adjuntar l’in-
forme del mestre itinerant.

– Elaboració de l’informe de prescripció
d’equipament i material específ ic per a
l’alumnat amb dèficit visual que s’ha d’adjun-
tar a la demanda del centre educatiu i a
l’informe de l’EAP de sector, demanda que
el director/a del centre educatiu elevarà al
director/a dels Serveis Territorials, i en el cas
de Barcelona a l’òrgan corresponent del
Consorci, perquè en faci la compra.

– Els informes elaborats per l’EAP per a
deficients visuals abans esmentats hauran
de tenir el vistiplau de la Direcció d’Educació
Integrada del CREC Joan Amades.

– Coordinació amb l’EAP de sector per tal
de preveure l’atenció educativa de l’alum-
ne/a amb dèficit visual i el seu seguiment.

4.3.3. Actuacions en l’àmbit d’atenció als
altres serveis del Centre de Recursos Educa-
tius Joan Amades

En aquest àmbit d’atenció, l’EAP per a
deficients visuals portarà a terme les actua-
cions següents:

– Participació a la Comissió de Detecció
del CREC Joan Amades per a planificar el
pla d’actuació que s’ha de dur a terme amb
un alumne/a amb necessitats educatives
derivades d’un dèficit visual.

– Participació en les unitats de valoració i
d’atenció de l ’a lumnat amb DV en e ls
diferents territoris amb la col·laboració perti-
nent en l’elaboració del Pla d’atenció indivi-
dualitzat (PIA) per a cada alumne/a amb
dèficit visual.

– Coordinació amb els diferents equips i
serveis del CREC Joan Amades participant
a les reunions de treball que es determinin.

– Participació en treballs d’investigació i
formació que proposi la direcció del CREC
Joan Amades per tal d’unificar criteris d’inter-
venció, elaborar materials, planificar actua-
cions, etc.

4.3.4. Altres actuacions
A nivell de treball intern d’equip, l’EAP per

a deficients visuals haurà de portar a terme
altres actuacions derivades de les funcions
que se li atribueixen, com són:

– Establ iment de cr i ter is d’avaluació
psicopedagògica pertinents a l’alumnat amb
necessitats educatives derivades d’un dèficit
visual i graus de suport a facilitar-los.

– Actual i tzació de les proves i  dels
protocols d’avaluació psicopedagògica.

– Estudi de les necessitats específiques
d’orientació per a l’alumnat amb necessitats
educatives derivades d’un dèficit visual i
proposta de sortides prelaborals i laborals.

– La planificació de criteris sobre:
– Les pautes d’intervenció del professorat

per a un alumne/a amb deficiència visual en
funció del moment de la seva escolarització,
en funció de les seves característiques per-
sonals, etc.

– L’avaluació dels aprenentatges del cu-
rrículum específic segons els diferents nivells
educatius i/o el procés d’ensenyament-
aprenentatge.

– L’adaptació de material específic per a
l’alumnat amb deficiència visual.

– La conveniència de tractaments psicope-
dagògics per a l’alumnat amb deficiència
visual.

– Recerca de documentació, bibliografia i
investigacions relatives al dèficit visual per
fer-ne formació i difusió que sigui d’utilitat
per al CREC Joan Amades, al professorat,
als EAP de sector i a l’alumnat amb deficièn-
cia visual i les seves famílies.

4.4. Intervenció del Programa de mestres
itinerants per a alumnes amb dèficit visual

Els mestres del Programa per a alumnes
amb dèficit visual tenen assignades les
funcions següents:

a) Atenció individualitzada o en petit grup
a l’alumnat amb ceguesa, baixa visió i dis-
minució visual amb deficiències associades,
escolaritzat en centres ordinaris o en cen-
tres d’educació especial.

b) Elaboració de mater ia ls educat ius
adaptats a les necessitats de l’alumnat amb
dèficit visual.

c) Aportació i catalogació de recursos
educatius adreçats a l’alumnat amb dèficit
visual.

5. Pla d’actuació del CREC Joan Amades
per al curs 2005-2006

 La direcció del Centre de Recursos Edu-
catius Joan Amades tindrà cura que l’ela-
boració del Pla d’actuació per al curs 2005-
2006 es faci d’acord amb els apartats següents:

– La composició de l’EAP de DV i dels
mestres itinerants per a DV (nom, titulació i
NIF de cada professional).

– La distr ibució dels profess ionals
esmentats per Serveis Territorials i unitats de
valoració i atenció (model EAP DV 1).

– L’horari del servei i el calendari de festes
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locals i de lliure disposició que farà l’EAP
(model EAP2).

– L’horari d’intervenció setmanal i/o men-
sual de cada professional en el qual consti
les diferents actuacions que realitza (model
EAP DV 7).

Així mateix, els mestres itinerants lliuraran
a la direcció dels centres educatius on
intervenen un full en què constaran les dades
del professional itinerant, de l’alumne/a, l’ho-
rari d’atenció en el qual s’especifiqui el temps
real d’atenció directa amb l’alumne/a i el
temps que es dedica a altres tipus de tas-
ques, sempre vinculades a la seva atenció,
com són les coordinacions amb el profes-
sorat, el treball amb les famílies, la prepa-
ració de materials…, i els objectius previstos
en el PIA al llarg del curs 2005-2006 (model
DV3).

a) Els objectius prioritzats per al curs 2005-
2006 del CREC Joan Amades, especificant
els que corresponen específicament a l’EAP
de DV i aquells que són del del Programa de
mestres itinerants i actuacions previstes
mitjançant les quals es preveu assolir-los
(models EAP DV 2, 3, 4, 5, 6).

b) La relació d’alumnes amb dèficit visual
que seran atesos per les unitats de valoració
i atenció tot especificant-ne l’edat, el centre
on estan escolaritzats, la població, el tipus
de dèficit visual que presenten i els profes-
sionals que els atenen (model EAP DV 9).

c) La proposta de Plans individualitzats
d’atenció (PIA) de cada alumne/a amb dèfi-
cit visual, una còpia de la qual serà lliurada
a la Inspecció educativa del centre educatiu.

d) Per a cada funció específica de l’EAP
per a deficients visuals, es definiran els
objectius prioritaris de treball, les actuacions
que se’n deriven, tot especificant qui n’és el
responsable, el lloc de realització de la tas-
ca, la freqüència amb què es duu a terme i
el destinatari de l’actuació.

e) La gestió econòmica dels EAP es regirà
d’acord amb la Disposic ió addic ional
quinzena de la Llei 21/2001, de 28 de desem-
bre, de mesures fiscals i administratives, i
per l’Ordre ENS/440/2003, de 29 d’octubre,
per la qual es regula el règim d’autonomia
de gestió econòmica dels serveis educatius
del Departament d’Educació.

El pressupost per a l’any 2006 i la liquidació
corresponent a l’exercici 2005, es lliurarà als
Serveis Territorials que pertoqui, d’acord amb
el format i calendari que fixarà la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa,
per al seu estudi i aprovació.

6. Memòria d’actuació del CREC Joan
Amades del curs 2005-2006

Correspon a la direcció del Centre de Re-
cursos Educatius Joan Amades l’elaboració
de la memòria corresponent a les actuacions
realitzades, que comptarà amb els apartats
següents:

• Una valoració qual i tat iva de les
actuacions prioritzades en el pla d’actuació
del CREC dels diferents equips de treball
durant el curs 2005-2006.

• Relació de l’alumnat atès al llarg del curs
2005-2006 (model DV1).

• Cens total de l’alumnat amb dèficit vi-
sual (model DV4).

• Còpia de l’apartat de valoració de cada

PIA de cadascun dels a lumnes atesos
(models DV ).

Cada mestre/a itinerant lliurarà una còpia
de la memòria de les actuacions realitzades
amb l’alumne/a amb dèficit visual a la direc-
ció del centre educatiu on està escolaritzat,
còpia que s’adjuntarà a l’expedient d’aquest
alumne/a.

ANNEX 7

Equips d’assessorament en llen-
gua, interculturalitat i cohesió so-
cial (ELIC)

1. Introducció
L’actual context de la societat catalana,

en què es produeix una progressiva incor-
poració al nostre sistema educatiu d’alumnat
procedent de la immigració, fa que sigui ne-
cessària una acció específica davant de la
població escolar procedent de la immigració
i davant l’aparició de noves formes d’exclusió
social.

Per assolir aquests objectius i per ajudar a
trobar solucions adequades als problemes
plantejats per les noves i canviants situacions
en què es troba immersa la comunitat esco-
lar de Catalunya, els equips de suport i as-
sessorament en llengua, interculturalitat i
cohesió socia l ,  s ’encarregaran de de-
senvolupar funcions de col·laboració, as-
sessorament i suport escolar en relació amb
aspectes l ingüíst ics, interculturals i  de
cohesió social, d’una manera sistemàtica i
coordinada amb els territoris.

Des de aquesta perspectiva, els equips
en llengua, interculturalitat i cohesió social
tenen com a objectiu fonamental:

Ajudar el professorat a adaptar-se a la
nova realitat i donar-li recursos perquè pugui
atendre l’alumnat de manera integradora,
inclusiva i personalitzada d’acord amb les
seves necessitats emocionals, lingüístiques,
socials i culturals.

2. Prioritats específiques per al curs
2005-2006

Durant el curs 2005-06, a més de les
pr ior i tats genera ls de tots e ls serveis
educatius, els professionals LIC atendran en
els seus plans de trebal l  les següents
prioritats específiques:

a) Aula d’acollida:
– Implantació i seguiment de els aules que

s’inicien durant el curs 2005/06.
– Consolidació de les aules iniciades en

el curs 2004/05.
– Assessorament al tutors d’aula d’aco-

llida.
b) Centre acollidor:
– Potenciar el pas de l’aula d’acollida a

centre acollidor (per els centres en segon
any amb aula d’acollida).

– Assessorar els equips directius i claus-
tres de mestres i professors per promoure
l’ús de la llengua, l’educació intercultural i
l’adopció de mesures per prevenir les situa-
cions de risc d’exclusió social en el centre.

c) Dinamitzar la figura del coordinador en
llengua, interculturalitat i cohesió social de
centre.

d) Plans educatius d’entorn:
– Respecte als plans que s’iniciïn durant

el curs 2005/06, garantir la difusió i sensibi-
lització a tots els agents implicats.

– Respecte als plans que iniciats durant el
curs 2004/05, dinamitzar el treball en xarxa i
la coresponsabilització dels agents implicats
en el Pla educatiu d’entorn.

e) Potenciar la coordinació i les actuacions
conjuntes amb els altres Serveis Educatius.

f) Potenciar la col·laboració amb els plans
de formació de zona.

3. Organització dels equips de suport i
assessorament en llengua, intercultu-
ralitat i cohesió social

3.1. Calendari i horaris generals
L’horari de treball de cadascun dels pro-

fessionals de LIC i els coordinadors territorials
serà l’establert amb caràcter ordinari per al
personal de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, 37 hores i 30 minuts setma-
nals, amb la distribució següent:

– 35 hores de presència en el lloc de treball
de dilluns a divendres, de caràcter flexible,
ajustades a l’horari i al calendari dels/les
mestres i professors/es que ocupen llocs
de treball en els centres educatius. Dintre
d’aquest grup d’hores esmentades s’hi con-
sideren, per tal de poder mantenir un alt nivell
d’exigència professional en aquestes temà-
tiques tan noves i tan complexes, 7 hores de
treball intern.

– 2 hores i 30 minuts dedicats a activitats
de formació o altres de lliure disposició de
lloc i d’horari.

4. Funcionament de l’equip de suport i
assessorament LIC

Cada equip LIC serà coordinat per un/una
coordinador/a que exercirà les funcions
següents:

4.1. Funcions específiques del/la coordina-
dor/a de l’equip de suport i assessorament
en llengua, interculturalitat i cohesió social

El coordinador o la coordinadora de l’equip
de suport i  assessorament en l lengua,
interculturalitat i cohesió social té una depen-
dència orgànica dels Serveis Territorials –en
el cas de Barcelona, de l’òrgan corresponent
del Consorci d’Educació–, i una dependèn-
cia funcional de la Subdirecció General de
Llengua i Cohesió Social, i té encarregades
les funcions següents:

• Assistir a les reunions convocades per la
Subdirecció General de Llengua i Cohesió
Social, a fi de coordinar les actuacions dels
equips LIC en els Serveis Territorials o en
l’àmbit del Consorci d’Educació en el cas
de Barcelona, i vehicular les orientacions de
la Subdirecció General a la resta de l’equip.

• Participar la Comissió territorial en Llen-
gua, Interculturalitat i Cohesió Social dels
Serveis Territorials –en el cas de Barcelona,
de l’òrgan corresponent del Consorci d’Edu-
cació.

• Concretar, en un Pla d’actuació i de for-
ma coordinada amb els Serveis Territorials
(o amb l’òrgan corresponent del Consorci
d’Educació, en el cas de Barcelona) i la Ins-
pecció, les línies estratègiques de la Sub-
direcció General, adequant-les al territori.
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• Organitzar i gestionar els recursos.
• Coordinar i gestionar l’equip de LIC.
• Fomentar i  fer el  seguiment de les

diferents actuacions territorials del Pla per a
la Llengua i la Cohesió Social.

• Col·laborar i coordinar-se amb la Inspec-
ció educativa.

• Col·laborar i coordinar-se amb els dife-
rents serveis educatius.

• Treballar en xarxa amb altres serveis,
institucions i entitats.

• Col·laborar en les oficines municipals.
• Elaborar informes relacionats amb l’àmbit

de treball.
• Elaborar la memòria global de les actua-

cions de l’equip.

4.2 Funcions de l’equip de suport i assessors
en llengua, interculturalitat i cohesió social

La intervenció dels equips LIC es concre-
taran en:

a) Atenció als centres educatius.
b) Relació amb l’entorn.
c) Altres actuacions.

4.2.1. En l’atenció als centres educatius
En la intervenció de l’equip de suport i

assessorament de LIC en aquest àmbit es
prioritzarà:

• Orientar l’actualització dels documents
de centre (Projecte educat iu,  Projecte
curricular, Pla d’acció tutorial...), en els
aspectes relacionats amb llengua, intercul-
turalitat i cohesió social.

• Assessorar en l’elaboració, revisió o
desenvolupament del Projecte lingüístic en
un marc d’ensenyament plurilingüe i de res-
pecte a la diversitat lingüística.

• Assessorar en l’elaboració, revisió o
desenvolupament de plans d’acollida.

• Assessorar en la real i tzació de la
Programació general de centre, a fi que s’hi
incloguin objectius i actuacions relacionats
amb la llengua catalana, la interculturalitat i
la cohesió social.

• Or ientar sobre les estratègies
d’ensenyament-aprenentatge de la llengua
amb l’alumnat nouvingut.

• Orientar sobre les estratègies d’inclusió
social.

• Fer intervenció de modelització a les
aules per tal d’assessorar sobre la didàctica
de la llengua i de l’educació intercultural.

• Assessorar sobre l’organització de l’aula
d’acollida i fer-ne el seguiment.

• Assessorar sobre el treball tutorial amb
l’alumnat nouvingut o amb risc d’exclusió
social.

• Orientar sobre les estratègies que facilitin
la col·laboració entre l’aula d’acollida i el
grup classe.

• Orientar sobre els recursos materials de
llengua, interculturalitat i cohesió social.

• Assessorar sobre les estratègies per a la
promoció i l’ús de la llengua.

• Impulsar innovacions didàctiques sobre

l’ensenyament de la llengua i la literatura, i
l’assoliment de les competències de l’àmbit
lingüístic.

• Col · laborar en la sensib i l i tzació i
introducció de l’educació intercultural al pro-
cés educatiu.

• Participar, activament, en els diferents
cursos, assessoraments i seminaris del Pla
de Formació de Zona, propis de l’àmbit de
llengua, interculturalitat i cohesió social.

• Promoure i donar suport a experiències
innovadores, relacionades amb la llengua,
la interculturalitat i la cohesió social.

• Dissenyar l’assessorament del profes-
sorat: tutor/a d’acollida, coordinador/a en
llengua, interculturalitat i cohesió social.

• Elaborar memòries valoratives de les
diferents actuacions.

4.2.2. En la relació amb l’entorn
En la intervenció en aquest àmbit de

l’equip de suport i assessorament de LIC es
prioritzarà:

• Col·laborar amb la Inspecció en la sen-
siblització i dinamització dels centres d’una
zona per tal de promocionar l’ús de la llengua.

• Assessorar, si escau, les comissions
d’escolarització de zona.

• Col·laborar amb altres serveis o progra-
mes del Departament d’Educació o d’altres
departaments de la Generalitat de Catalunya,
d’altres administracions i institucions.

• Coordinar grups de treball amb tutors
d’acollida i coordinador en llengua, intercul-
turalitat i cohesió social o responsables de
centre, a fi d’establir criteris d’intervenció per
a les actuacions específiques que s’adrecin
a l’alumnat nouvingut i en risc d’exclusió
social.

• Fer la detecció de necessitats i aportar
suggeriments i propostes per a la planificació
de l’atenció als centres de l’àmbit d’actuació.

• Coordinar i dinamitzar, conjuntament
amb els tècnics municipals corresponents,
d’aprovarels Plans educatius d’entorn i
assessorar en l ’àmbit  de les seves
competències.

4.2.3.
a) En relació als grups de treball.
Els equips de suport i assessorament de

LIC s’organitzaran en grups de trebal l
interterritorials al voltant de les diferents te-
màtiques que comprenen la didàctica de la
llengua, la interculturalitat i la cohesió so-
cial. El resultat d’aquests grups de treballs
es t raspassarà a tot  e l  conjunt dels
professionals. Aquests grups de treball es
coordinaran amb els serveis centrals.

b) En relació amb altres activitats.
A petició dels serveis centrals, i prèvia

autorització del director de Serveis Territorials
o de l’òrgan corresponent del Consorci d’E-
ducació, en el cas de Barcelona, els equips
LIC podran participar en l’organització de
jornades de formació organitzades pel serveis
centrals.

També a petició dels serveis centrals i
prèvia autorització del/la director/a dels
Serveis Territorials o de l’òrgan corresponent
del Consorci d’Educació, en el cas de Bar-
celona, els equips LIC podran participar com
a formadors en jornades organitzades per
altres institucions.

5. Elaboració, tramitació i aprovació de
les memòries i dels plans d’actuació

5.1. Pla d’actuació per al curs 2005-2006
Analitzades les necessitats, el/la coordi-

nador/a de l’equip de suport i assessorament
de LIC proposarà un pla d’actuació on es
concretaran les actuacions de l ’equip.
L’elaboració d’aquest pla d’actuació comp-
tarà amb l’assessorament de la Inspecció
d’Educació.

Per a elaborar-lo es tindran en compte els
plans de treball individuals, les necessitats
del  sector i  la  concreció de les l ín ies
estratègiques marcades per la Subdirecció
General en el territori.

El Pla d’actuació inclourà la composició
de l’equip de LIC, l’horari dels diferents
professionals, els objectius, les actuacions
previstes i els indicadors de seguiment i
d’avaluació.

A cada servei territorial o en el Consorci
d’Educació, en el cas de Barcelona, es
constituirà una comissió territorial de llengua
i cohesió social integrada pel director o la
directora dels Serveis Territorials –o l’òrgan
corresponent del Consorci d’Educació a
Barcelona–, l’inspector coordinador de LIC,
el/la cap de secció de Serveis Educatius i
Formació Permanent –a Barcelona el/la cap
de la uni tat  de Serveis Educat ius del
Consorci d’Educació–, el/la coordinador/a
territorial LIC i una representació de les
direccions de primària i secundària.

Aquesta comissió territorial serà la en-
carregada d’aprovar el Pla d’actuació.

5.2. Memòria anual del curs 2005-2006
Els coordinador/es o el/la coordinador/a

de l’equip de suport i assessorament en llen-
gua, interculturalitat i cohesió social elaborarà
la memòria global de les actuacions de
l’equip.

La Comissió Territorial serà l’encarregada
d’aprovar la memòria presentada.

La memòria del curs 2005-06 constarà de:
• Valoració de les actuacions previstes que

s’han portat a terme i propostes de millora.
• Aquelles actuacions dutes a terme al

llarg del curs 2005-06 no previstes en el Pla
d’actual.

• Valoració de les l ínies d’intervenció
marcades des de la Subdirecció General i
propostes de millora.

Altres aspectes i observacions que es
consideri interessant de reflectir en la me-
mòria.
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