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T’agrairíem que, si has tingut
algun canvi en les teves
dades personals, ens ho facis
arribar.

Per poder posar-te en contac-
te amb nosaltres ho pots fer: 

C/ Francesc de Borja 
Moll núm. 3 
Palma de Mallorca
Telèfons: 
971 170 995 / 971 714 104
ensenyament@ib.ccoo.es

ACTUALITZACIÓ DE
LES TEVES DADES
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ELS OBJECTIUS d’aquests proces-
sos eren, amb la participació de tota
l’afiliació, avaluar la feina del sindicat
des del darrer congrés, marcar les
futures línies d’actuació i elegir els
nous òrgans de direcció en cada una
de les estructures de la nostra organit-
zació.

Resta pendent el desenvolupament
de les Assemblees Congressuals i els
Congressos de la Federació Estatal
d’Ensenyament i la Confederació de
les Illes Balears de CCOO, en els
quals la nostra federació estarà repre-
sentada pels delegats i delegades ele-
gits al VIè Congrés de la FE-CCOO
de les Illes Balears. Ressenyar a més

Secretari General: Rafael Pons.

Les àrees de feina són les següents:
� Acció Sindical.
� Formació.
� Organització.
� Polítiques Socials.
� Comunicació.
� Dona.
� Salut Laboral.

Els responsables dels sectors són:
� Pública: Miquel Àngel Molina.
� Privada: Rafael Pons.
� Universitat: Xus Castro.
� Intervenció educativa: Pendent de designació

Pel que fa als territoris:
� Pitiüses: Toni Cirerol.
� Menorca: Núria Juanals.

Quant a les secretaries:
� Acció Sindical: Miquel Àngel Molina.
� Acció Sindical Pública: Toni Marin.
� Acció Sindical Privada: Isabel Siquier.
� Organització: Artur Cardell.
� Administració i finances i Afiliació: Carlos Estruch.
� Formació: Neus Canals.
� Formació sector pública i Dona: Ines Mateu.
� Comunicació: Eloisa Fullana.
� Política Social: Cristina Rincon.

VIÈ CONGRÉS

VIè Congrés de la Federació 
d’Ensenyament de les Illes Balears
El passat 25 d’octubre es va celebrar el VIè Congrés de la Federació d’Ensenyament de les Illes Balears en el marc
del Xè Congrés de la Federació Estatal d’Ensenyament i el IXè Congrés de la Confederació de les Illes Balears de
CCOO. Aquest congrés fou precedit de les Assemblees Congressuals de la Federació d’Ensenyament de les Illes
Balears desenvolupades a cada un dels territoris.

Organigrama de la FE-CCOO.

que, per primera vegada, l’Assemblea
Congressual de la Federació Estatal
d’Ensenyament de CCOO se celebra-

rà a les Illes Balears. Concretament
serà els propers 27 i 28 de novembre a
Palma de Mallorca.
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ATÈS que pròximament es convoca-
rà el Concurs General de Trasllats del
personal docent, i amb la finalitat
d’actualitzar les dades dels funcionaris
de carrera i en pràctiques que consten
al Portal del Personal, 

Podeu esmenar les vostres dades:
1) A la D G de Personal Docent
- Indicau a quin negociat us diri-

giu, primària o secundària, segons
correspongui

NOVETATS PÚBLICA INTERINS

A les meses tècniques 
que han tingut lloc els dies 
28 i 30 d’octubre es tractaren 
els temes següents:

Miguel Àngel
Molina

Secr. Acció Sindical
de FE CCOO

Concurs de trasllats: 

Interinitats

La Conselleria ens va comunicar que la convocatòria per a tots els cossos
serà el dia 27 de novembre.

- Especificau si fan referència a:
dades personals, titulació de català,
experiència docent, titulacions

2) A la D G d’Innovació i Formació
del Professorat

- Dades de formació
Per accedir al portal del personal,

heu de disposar d’usuari i contrasenya,
si no en teniu, podeu sol·licitar-lo a la
pàgina WEIB.

VÀREM NEGOCIAR UNA NOVA CONVOCATÒRIA DE TOTES LES
ESPECIALITATS I COSSOS A PARTIR DE NOVEMBRE DEL 2008 FINS A
31 DE MAIG DEL 2009.

PER ALS INTERINS/ES QUE JA SÓN A LES LLISTES, PODRAN AMPLIAR
LES OPCIONS DE: ILLES, FUNCIONS, ITINERÀNCIES I MITGES
JORNADES.

FE-CCOO
rebutja la 
tutorització 
del personal 
interí substitut

La FE-CCOO re butja

totalment la tutorit-

zació que pro posa

la Con selleria

d’Educació per al

professorat interí

substitut. Per què?

� Perquè la LOE no parla d’una tuto-
rització avaluadora o qualificadora
com proposa la Conselleria d’Edu-
cació.

� Perquè el professorat interí substi-
tut que no pugui tenir contractes
durant tot el curs escolar a dife-
rents centres no podrà passar a la
consideració d’interí.

� Perquè no es contempla cap tipus
de compensació per al tutor que
hagi de fer el seguiment. 

� Perquè aquesta tutorització impli-
ca la creació de dues comissions, la
comissió de valoració i la comissió
de supervisió, amb la qual cosa es
donen més funcions i es carrega
encara més al professorat tutor.
Des de la FE-CCOO rebutjam

qualsevol tipus d’avaluació que es pugui
fer al professorat. Apostam per mesures
envers l’orientació, l’assessorament i la
formació permanent com a eina real-
ment efectiva a l’hora de millorar la
qualitat del sistema educatiu. 

Consideram que el que s’ha d’ava-
luar són les condicions laborals del
professorat, com ara l’augment exces-
siu de les ràtios, els problemes de con-
vivència, les infraestructures, els recur-
sos dels centres...

Toni Marín



MALGRAT que sembla que hi ha
reticències per part de la Conselleria
d’Educació a escoltar els interlocutors
triats pel personal docent a l’hora de
prendre decisions que els afecten
directament, des de la FE-CCOO no
ens mantindrem callats.

La nostra postura és i serà de rebuig
total a qualsevol mena de proposta que
amagui com a objectiu final un qüestio-
nament arbitrari de la tasca docent,
prou posada en dubte en els nostres
dies i que en cap cas contribuirà a la
dignificació de la nostra tasca, més
aviat al contrari, pot provocar un aug-
ment del desprestigi que patim.

Darrere la nostra posició no hi cap
mena de dubte respecte a la capacitat
del professorat per superar un procés
avaluable, ja que es tracta d’un col·lec-
tiu amb una bona preparació, compro-
mès i caracteritzat per la seva profes-
sionalitat. En canvi, sí que expressam
els nostres dubtes respecte a allò que
pot suposar un procés d’aquestes
característiques i quines poden ser les
seves intencions ocultes.

Ens sembla gairebé impossible ava-
luar la precisió amb què un centre ha
aconseguit determinades coses, pensam
que, en àmbits educatius, molts aspectes
depenen de la perspectiva amb què
siguin avaluats. Fins a quin punt és pos-
sible avaluar la precisió amb què s’han
assolit determinats objectius?

No és una mesura apropiada. Pen-
sam que la tasca docent ja du implícit
prou nivell d’estrès com per afegir-l’hi
l’angoixa d’una avaluació.

Un procés d’aquestes característi-
ques probablement suposarà, una
vegada més, l’augment de la burocra-
tització de la tasca docent amb la cre-
ació de noves comissions, nous docu-
ments… Cal veure, a més, si es pre-
veuen mesures per a l’ús d’aquests pro-
cessos en els cursos següents o es trac-
ta novament de fer per fer. Com
exemple, encara no disposam de les
propostes d’aplicació sobre les conclu-
sions de les jornades sobre fracàs esco-
lars que tingueren lloc el curs passat.

Esperam que la consellera tingui en
compte tota una sèrie de factors rela-
cionats amb l’avaluació del Sistema
Educatiu; cal recordar que els docents
en són una part i que no només la nos-
tra tasca influeix en els resultats obtin-
guts, atès que factors com ara l’aplicació
dels nous decrets derivats de la LOE,
l’augment de les ràtios, la distribució de
l’alumnat amb necessitats educatives
específiques, la manca de recursos
humans i materials… també han de ser
objecte d’avaluació. Aquí sí que hi hau-
ria d’haver un canvi de cultura per part
de la Conselleria d’Educació!

La nostra opinió és que no hi ha
millor eina per avaluar que l’autoavalua-
ció del professorat, ja que mitjançant la
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AVALUACIÓRÀTIO A INFANTIL

DES DE LA FE-CCOO exigim a la
Conselleria d’Educació la retirada
immediata de la resolució dictada pel
director general de Planificació i Cen-
tres. Aquesta resolució incrementa la
ràtio del nombre d’alumnes del primer
curs del segon cicle d’Educació Infantil
(de 25 a 26 alumnes), en tots els centres
sostinguts amb fons públics de Palma.

A part dels barracons, del caòtic
començament de curs, de la manca de
rigor a l’hora d’elaborar la quota del
professorat..., s’afegeix l’augment de
ràtios, la qual cosa no fa més que
agreujar l’alt índex de fracàs escolar
d’aquesta comunitat educativa.

Aquesta Conselleria, en lloc d’o-
cupar-se de millorar les condicions
laborals del personal docent i, per
tant, de dotar els centres de més pro-
fessorat (en la majoria de centres no
es compleix la ràtio i el professorat
està desbordat de feina) i de reduir
l’alt índex de fracàs escolar, s’ocupa
de publicar resolucions orientades
bàsicament a l’avaluació del profes-
sorat (tutorització dels interins, ava-
luació del professorat…), sense
comptar amb el vist i plau dels repre-
sentants del professorat.

Per tant, la FE-CCOO exigeix la
derogació immediata d’aquesta resolu-
ció i l’increment de professorat als
centres educatius. Igualment exigim el
restabliment de negociacions un cop
romput el Pacte per a l’estabilitat de
manera unilateral per part de la Con-
selleria.

La FE-CCOO exigeix a la
Conselleria d’Educació

la derogació
immediata de la
resolució que
incrementa la ràtio
del segon cicle
d’educació infantil
Toni Marín

Un canvi 
de cultura?

Avaluació del professorat

Recentment ens hem assabentat a través de la premsa de la nova “brillant”
idea de la consellera d’Educació; es tracta de l’anunci de la seva intenció
d’avaluar la tasca docent per tal d’aconseguir una millora de la qualitat del
sistema educatiu. Per a justificar aquesta nova proposta s’empara en la pre-
tesa necessitat d’un canvi en la cultura professional del personal docent.

Artur Cardell
Secr. d'organització

de FE CCOO



reflexió sobre la pròpia pràctica s’aug-
menta la competència dels docents. A
més, d’aquesta forma els resultats obtin-
guts en els processos d’avaluació es fan
servir per a allò que hauria de ser-ne
l’objectiu últim: l’augment de la qualitat
del servei ofert a l’alumnat i a les seves
famílies. I aquesta tasca, per si ho des-
coneix la consellera, ja s’està portant a
terme als centres (reunions de coordi-
nació, memòries…).

Des de la FE-CCOO consideram
que les mesures que realment poden
contribuir a la millora de la qualitat del
Sistema Educatiu són les orientades vers

l’assessorament i la formació permanent
del professorat, proporcionant una ofer-
ta diversificada de formació que doni
resposta a les necessitats reals sempre
tenint en compte les característiques
específiques de cada centre. Conside-
ram que les principals necessitats són:
a. Avançar cap a una escola inclusiva

b. Formació per al desenvolupament
de les competències bàsiques en
les àrees curriculars 

c. Formació per utilitzar les noves
tecnologies de la informació i la
comunicació a les aules i als cen-
tres educatius

d. Formació per a la millora personal
i el desenvolupament professional
dels docents

e. Formació per a la gestió dels centres
educatius i els serveis educatius.
Tanmateix els/les docents són un

dels factors essencials en les reformes
per aconseguir millorar la qualitat. Per

tant, cal plantejar-se, a l’hora d’elaborar
polítiques educatives, la formació inicial
i continuada d’aquests docents, la seva
remuneració i la forma d’atraure més
persones cap a la docència, i aquí sí que
és del tot necessari un canvi en la cultu-
ra adoptada per la Conselleria d’Educa-
ció en els darrers temps.
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AVALUACIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL

La nostra opinió és que no hi ha millor eina per avaluar
que l’autoavaluació del professorat, ja que mitjançant la
reflexió sobre la pròpia pràctica s’augmenta la
competència dels docents

LA FORMACIÓ Professional, amb
el nou catàleg de qualificacions pro-
fessionals i la reordenació de l’FP, ha
pres un relleu significatiu en tot
l´Estat. És per això que la Federació
d´Ensenyament planteja accions espe-
cífiques per aquest sector.

� La Federació d´Ensenyament de
les Illes forma part d´un grup de
treball que es du a terme a
Madrid juntament amb altres
companys d´altres comunitats

Fira 
L´àrea de Formació de la
Federació d´Ensenyament de
CCOO de les Illes Balears,
conjuntament amb el servei
CCOOneix del nostre sindicat,
participa a les edicions d´Eivissa i
de Mallorca de la Fira de
Formació Professional. L´edició
d´Eivissa ha tingunt lloc els dies
13, 14 i 15 de novembre al recinte
firal. Mentre que a Mallorca es
realitzarà del 22 al 24 de gener, al
recinte firal de l´aeroport.

Neus Canals Inés Mateu

L’ARTICLE primer del V Conveni
Col·lectiu d’empreses d’ensenyament
privat sostingudes total o parcialment
amb fons públics obre la possibilitat
de negociar convenis col·lectius en
qualsevol comunitat autònoma. Un
conveni col·lectiu propi de les Illes
pot facilitar

Fins ara, a les Illes, només la Mesa
Sectorial integrada per la Conselleria,
la Unió de Cooperatives, les patronals
i els sindicats, mantenia una línia de
negociació que ens ha permet arribar a
acords per millorar la nostra situació
sociolaboral respecte a les condicions

establertes pel conveni estatal.
Tenir un conveni col·lectiu propi

faria possible donar major cobertura
legal a aquestes  diferències actuals,
agilitzaria l’aplicació sense haver de
passar per el marc estatal de negocia-
ció i ofereix un marc legal de negocia-
ció directa amb les patronals del sec-
tor a les illes.

Tot i que ens consta les resistèn-
cies de les patronals a fer-lo possible,
la Federació d’Ensenyament de
CCOO Illes Balears aposta de manera
decidida per aconseguir el Conveni
que tots i totes mereixem.  

CONCERTADA

Conveni col·lectiu de Concertada
a les illes? Sí gràcies



Apunts 7

FORMACIÓ PROFESSIONAL

autònomes on s´estan debatent
els següents temes:
1- Les noves titulacions d´FP
2- Impartir de matèries transver-

sals com l´ànglès o les noves
tecnologies

3- La figura del responsable de
pràctiques

4- Problemàtica de l´alumnat amb
NEE

5- Certificacions de l´experiència
professional

6- Altres
� Participam al Plenari Federal de

Formació Professional.
� També formam part de la comissió

avaluadora dels CAPI i
dels PQPI.

� Som membres del Consell d´ FP.
S´han tractat temes com: l´FP regla-
da, els PQPI, centres integrats, con-
vocatòria d´accions formatives, con-
vocatòria de subvencions per
accions complementàries…

� Es manté contacte amb tots els
centres que compten amb PQPI,
cicles formatius de Grau mitjà i
superior, tant de caràcter públic
com privat-concertat, per informar
i assessorar de les novetats que
s´estan duent a terme en la resta de
CA i les negociacions amb dife-
rents administracions. S´han reco-
llit demandes i necessitats concre-
tes dels centres.

� S´ha posat en marxa una campanya
de suport a un col·lectiu de treba-

dels/les professionals que treballen en
centres de primer cicle d´Educació
Infantil amb titulació insuficient per
ocupar les places. S´ha ofertat el
següent:

- 40 places a Palma
- 40 places a Inca
- 40 places a Manacor
- 40 places a Alaior
- 40 places a Eivissa
Tot i que es preveuen noves con-

vocatòries fins a cobrir, en teoria,  les
necessitats dels centres per dur a
terme l´atenció als infants de 0 a 3
anys, a la FE-CCOO ens sembla del
tot insuficient la iniciativa formativa
duita a terme fins ara.

Referent en aquesta qüestió, des de
la nostra federació reclamam el
següent:
� Una mesa sectorial d´Educació

Infantil de 0-3 anys, atenent a les
diferents situacions sòcio-laborals
i retributives en les quals es troben
els/les treballadors/es del sector.

� Una cobertura formativa suficient
i la clarificació de criteris “reals”
d´habilitació per part de l´Admi-
nistració educativa.
Àrea de Formació de la FE-

CCOO. Illes.

Per a més informació, pots contactar

amb nosaltres a les següents adreces de

correu electrònic:

fp.enseny@ib.ccoo.es

concert.enseny@ib.ccoo.es

lladors/es del sector de transport
sanitari per poder realitzar cicles
formatius adients a les seves neces-
sitats. Recentment, s´ha aconseguit
concretar un projecte formatiu
amb Conselleria, amb la valuosa
col·laboració de Miquel Mestre.
En aquest sentit, l´objectiu imme-
diat del nostre sindicat és la realit-
zació d´accions formatives especí-
fiques per aquest col·lectiu. 

� Jornada sobre LOE i llei de noves
qualificacions. Nous reptes per a la
Formació Professional, adreçada a
professorat i alumnat d´aquest
àmbit.

� Des de la Conselleria d´Educació
enguany s´ha desenvolupat una
primera iniciativa de formació per
ser autoritzat per ocupar places
destinades a mestres d´educació
infantil al primer cicle.
El projecte respon a la necessitat

urgent d´adequar la preparació dels/les
treballadors/es d´aquest sector als
requisits mínims que han de complir
els centres d´Educació Infantil en el
marc de l´article 14.7 de la Llei orgà-
nica 2/2006, de 3 de maig, d´educació
i l´article 4 del Reial decret 806/2006
en relació a l´ordenació jurídica
d´aquests requisits.

Per aquesta formació, la Conselle-
ria d´Educació i la UIB, amb data de
25 de febrer, han signat un conveni
específic per establir un programa
conjunt d´actuació en la formació

de Formació Professional
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Núria Juanals

FE-CCOO Menorca

enseny.menorca@ib.ccoo.es

L´INICI del curs escolar 2008-2009 ja
ha passat. La situació de les nostres
escoles públiques de Maó empitjora
dia rere dia. Les inversions fetes per la
Conselleria d’Educació a la nostra ciu-
tat durant els quasi tres mesos d´estiu
brillen per la seva absència, l´inici de
les obres per adequar l’edifici del CP
Fontirroig en una 2a línia es va pospo-
sant, la nova escola al Camí d’en
Guixó encara és tan sols un «projec-
te», les aules modulars s’acumulen en
els nostres patis, els cursos es desdo-
blen i les ràtios augmenten. Els pro-
blemes s’eternitzen i n’apareixen de
nous. La massificació està fent perdre
a les nostres escoles funcionalitat i

qualitat educativa. Cal que s’inverteixi
la situació actual sense més demores.
És per tot això que les Associacions de
Pares i Mares de les escoles públiques
de Maó reclamen: 
1) Que la Conselleria d´Educació pla-

nifiqui les millores des les nostres
escoles i les inversions que des de
fa anys es reclamen (sortides d’e-
mergència, problemes d’accessibi-
litat, manca d’instal·lacions ade-
quades o defectuoses... 

2) Que existeixi una coordinació real
entre les administracions compe-
tents en temes d´educació i els seus
tècnics. I ponts d´entesa entre els
pares, mestres i administracions. 

3) Que s´inverteixi en professorat per
tal de cobrir totes les places neces-
sàries. La falta d´especialistes pot
portar a l´exclusió social a una part

dels nostres alumnes.
Com a pares i mares preocupats

per l´educació dels nostres fills conti-
nuarem treballant per totes aquestes
millores fins que les administracions
resolguin la situació actual de les esco-
les públiques de Maó.

Des de fa uns anys els tres sindi-
cats majoritaris a Menorca hem assis-
tit a reunions tant amb el director
territorial d’Educació a Menorca com
amb la regidora d’Educació de l’Ajun-
tament de Maó i no fan res més que
passar-se la pilota d’un al altre i així
estan ses escoles de Maó totalment
saturades sense espais comuns, ni sales
de professors, etc.

Ja era hora que els pares es mobi-
litzessin i sortissin al carrer. Des de FE
de CCOO els hi volem donar el nos-
tre suport.

ÚLTIMA HORA MENORCA

EIVISSA I FORMENTERA

Inici del curs escolar a Maó

Antoni Juan Serra 

FE-CCOO Pitiüses

LA SUPRESSIÓ de l’activitat de
piscina als centres de Primària en
horari lectiu la consideram una mesu-
ra regressiva i injusta. Com que no hi
ha mitjans suficients per a tots els cen-
tres, és més fàcil igualar tothom per la
banda baixa. És a dir, encara que un
centre tengui una piscina al costat, ara
no la podrà fer servir.

És cert que en els currículums de
Primària (ni en els d’Infantil) no es parla
específicament de natació, tampoc de
salt de longitud o de llançament de
javelina, ni de... (posau aquí qualsevol
activitat esportiva), però els papers ofi-
cials sí que diuen, i amb molta insistèn-
cia que, entre moltes altres, una de les
finalitats d’aquesta etapa educativa és
“L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tèc-

niques de treball...així com el desenvo-
lupament d’hàbits saludables, l’exercici
físic i l’esport”.

Altres consideracions que fan els
legisladors en matèria educativa: “El
tractament dels continguts de les dife-
rents àrees que el composen (el currí-
culum) s’ha de realitzar de manera glo-
bal, a través de situacions funcionals
que potenciïn la significativitat. La
vinculació dels aprenentatges amb
l’entorn...” 

Permeteu-nos una altra cita dels
textos legals: “La configuració del
currículum, per tant, ha de desenvolu-
par-se amb la suficient flexibilitat per-
què els centres educatius, en ús de la
seva autonomia, puguin adaptar-se a
les diferències individuals i al seu
entorn socioeconòmic i cultural...” 

Segurament no hi ha al món altres
zones on estigui més justificat apren-

dre a nedar bé,  de fet el nostre entorn
és bastant líquid.

En l’estudi fet per experts per iden-
tificar les competències bàsiques que
ha d’assegurar l’educació obligatòria,
dins l’àrea d’Educació física i en l’apar-
tat d’activitat física i entrenament, la
competència número 4 és exactament
“saber nedar”. 

Per aquest camí no anam bé. Què
passarà més? Si una escola decideix fer
servir qualsevol instal·lació externa,
també se li prohibirà? I si fa sortides?  

Pensam que aquestes activitats
s’han de potenciar i s’ha de treballar
per dotar tots els centres de piscina i
d’instal·lacions esportives, o pròpies o
tan prop com sigui possible, i així evi-
tar pèrdues de temps anant i venint. I,
mentre això no arribi, un servei de
transport àgil i directe a la piscina més
propera. Salut.

Les classes de natació a primària
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FONS SOCIAL CAIB
(Decret 128 /2002, de 18 d’octubre)

Modalitat Mensual Anual 
Atenció a disminuïts físics, psíquics o sensorials a càrrec 
del personal de la comunitat autònoma 

167,96 2.015,56

Ajuda per a fills menors de devuit anys 37,33 447,98
Estudis oficials del personal de l’Administració de la CAIB i dels 
fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc anys d’aquest Matrícula 447,92
personal. 
Termini de la sol·licitud: 1 de gener a 30 d’abril, amdós inclosos. Llibres 150,74
Ajuda de viduïtat per als cònjuges del personal de la CAIB 1.679,74
Ajuda per orfandat 1.866,91
Bestretes 

• Bestreta ordinària d’una mensualitat Per tot el personal docent 
A tornar el mes següent 
sense interès 

Per tot el personal docent 
A tornar en quatre parts

• Bestreta ordinària per maternitat 
en permís de maternitat

a partir de la reincorpo-
ració sense interès 

• Bestreta ordinària de dues mensualitats 
Funcionaris de carrera i A tornar per desenes 
funcionaris en pràctiques parts iguals sense interès 
Funcionaris de carrera i 

• Bestreta extraordinària 
funcionaris en pràctiques i A tornar en vint-i-quatre
amb els casos que mensualitats sense interès 
determina el decret 

MUFACE* 
(BOE núm.120 del 19 de maig del 2007) 

*Les quantitats següents no tenen un increment anual. Depenen de la seva revisió per part de MUFACE

PRESTACIONS SANITÀRIES 
PRESTACIONS DENTALS PRESTACIONS OCULARS 
Dentadura completa 271 Ulleres d’enfora o de prop (dues per any natural) 34
Dentadura superior o inferior 136 Ulleres bifocals/progressives 61
Peces / fundes i reconstruccions 31 Ulleres telelupa, telescopis, filtres, etc. 180
Empasts 16 Substitució vidres (cada vidre) 13
Implant òssies integrades 111 Substitució vidre progressiu/bifocal 25
Ortodòncia iniciada abans dels 18 anys 446 Lents de contacte (cada lent) (dues per any natural) 31
Endodòncia 31 Lents d’un sol ús 61
Lent terapèutica (cada lent) 50 
Ajudes prismàtiques per alteracions severes de la mobilitat ocular 80

ALTRES PRESTACIONS SANITÀRIES 
Audiòfon 423
Laringòfon 1057
Bomba externa d’infusió contínua subcutània d’insulina Finançament total segons procediment
Matalàs o matalasset antiescares (amb compressor o sense) 121
Intervenció miopia amb làser (cada ull) 

• Ajuda assitencial valorada per comissió 
150 

PERSONAL DOCENT PÚBLIC

Ajudes Socials 2008
Personal Docent Públic
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PRESTACIONS PER MALALTIA O ACCIDENT 

• Assistència mèdica – hospitalària del mutualista i beneficiaris 
• Prestació farmacèutica per al mutualista i beneficiaris 
• Prestacions ortoprotèsiques per al mutualista i beneficiaris 
• Subsidi per incapacitat temporal del mutualista 
• Indemnització per lesions permanents no invalidants del mutualista 

AJUDES ECONÒMIQUES EN CASOS DE PART MÚLTIPLE 

PER FILL MINUSVÀLID 

• Ajuda econòmica mensual per fill minusvàlid menor de 18 anys 
• Ajuda econòmica mensual per fill minusvàlid major de 18 anys, amb una minusvàlid igual o superior a 65% 
• Ajuda econòmica mensual per fill minusvàlid major de 18 anys, amb grau de minusvalia igual o superior a 75 %,

que necessiti l’ajuda d’una altra persona 

AJUDA ECONÒMICA PER ADQUISICIÓ DE VIVENDA PER AL MUTUALISTA 

AJUDES PER ESTUDIS UNIVERSITARIS del mutualista i beques de residència per fills o orfes 

AJUDES PER JUBILACIÓ DEL MUTUALISTA, subsidi de jubilació, prestació econòmica per gran invalidesa 

AJUDES PER MORT 

• DE MUTUALISTA, subsidi de defunció als seus beneficiaris 
• DE BENEFICIARIS, ajuda de sepeli al mutualista 

AJUDES PER SITUACIONS ESPECIALS DE NECESSITAT, ajudes assistencials 

AJUDES SOCIO-SANITÀRIES 

ALTRES ACTIVITATS 

• Vacances de la tercera edat per al mutualista i beneficiaris, d’acord amb el programa de l’IMSERSO 
• Termalisme social per al mutualista i beneficiaris d’acord amb el programa de l’IMSERSO 
• Accés a Centres de Majors, dependents de les diferents Administracions Públiques 

TERMINIS 

a) L’ajuda a l’atenció a disminuïts físics i a fills menors de devuit anys es reconeixerà a partir de la presentació de la sol·lici-
tud i tindrà efectes econòmics a partir del mes següent. 

b) L’ajuda per a estudis es meritarà en l’exercici pressupostari immediat posterior al de l’inici de cada curs escolar. El termini de
sol·licituds finalitzarà el mes de juny de cada exercici. (Inici l’ 1 de gener) 

ELS FUNCIONARIS INTERINS 
queden exclosos, segons l’article 3 punt C d’aquest Decret, de les ajudes següents: 
Sanitàries 
Per jubilació 
Bestretes (només, podrà sol·licitar l’avançament d’un mes) 

PERSONAL DOCENT PÚBLIC
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