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Presentació 

En aquesta unitat es pretén donar a conèixer quin és el marc legislatiu a partir del qual s’ha de 
gestionar la formació permanent del professorat a les Illes Balears, quina és la seva estructura 
organitzativa i quines són les fases del procés de la gestió de la formació. 

 
S’exposaran les funcions de les unitats administratives implicades en la formació permanent del 

professorat no universitari i els recursos humans que la fan possible, la naturalesa de les entitats 
col·laboradores, el procés en la gestió de la formació i el reconeixement de la formació, entre d’altres 
aspectes. 

 

Objectius 

1. Conèixer el marc legislatiu en relació a la formació permanent del professorat no 
universitari, la seva implantació cronològica i el seu abast quant a l’estructura i gestió de la 
formació. 

 
2. Conèixer quina és l’estructura organitzativa que fa possible la formació permanent, la 

seva adscripció administrativa i la seva relació amb la resta d’institucions o entitats formatives. 
 

3. Copsar i valorar la importància de la distribució territorial de recursos humans i 
econòmics per a la gestió de la formació permanent. 

 
4. Situar adequadament les funcions dels diferents agents i unitats de gestió en relació a la 

formació permanent i als processos que se’n deriven: detecció de necessitats, planificació, 
desenvolupament normatiu, programació, desenvolupament i avaluació d’activitats formatives. 

 
5. Reflexionar sobre els efectes laborals del reconeixement de la formació permanent del 

professorat i la seva implicació en la gestió de la formació.  
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Continguts 

 

1.- Marc legislatiu  

1.1.- El punt de partida i de referència 

La comunitat autònoma de les Illes Balears, una vegada assolides les competències en matèria 
d’educació i cultura (1998), estava ja en disposició de poder publicar normativa pròpia dins del marc 
competencial. La normativa pròpia de les Illes Balears en referència a la formació del professorat té el 
seu punt de partida l’any 2001 amb la publicació del  Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula 
l'estructura i l'organització de la formació permanent del professorat de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears (BOIB núm. 63 de 26-6-2001).  

 
L’esmentat decret regula els següents aspectes: 
 

1. L’estructura administrativa des d’on s’ha de gestionar la formació del professorat i les 
seves funcions 

 
El Servei de formació permanent del professorat, incorporat a la unitat orgànica de l’aleshores 

anomenada Direcció General d’Ordenació i Innovació, actualment Direcció General d’Innovació i 
Formació del Professorat1, actuarà com a òrgan coordinador; els centres del professorat com a centres 
adscrits al servei esmentat com a unitats organitzatives; i la Comissió de Formació Permanent del 
Professorat de les Illes Balears, com a òrgan consultiu. 

 
 

2. La planificació de la formació permanent del professorat 
 

El decret ordena l’elaboració d’un pla quadriennal en el qual es defineixin els trets i les prioritats de la 
formació i l’elaboració de programes anuals on es concretin les accions formatives. Aquesta planificació, 
pla i programes anuals que se’n derivin, han de constituir-se en instruments d’orientació i coordinació de 
l’activitat desenvolupada pels diversos òrgans de gestió de la formació permanent del professorat de les 
Illes Balears. 

 
3. Els objectius, les funcions i l’estructura organitzativa dels centres de professorat 

 
El decret regula els centres de professorat i la seva adscripció a l’administració educativa, els seus 

òrgans de govern i les seves funcions, els seus objectius, la composició i funcions de l’equip pedagògic, 
les funcions dels assessors i assessores de formació i el sistema d’accés a la direcció i a les 
assessories. 

 
4. Les entitats col·laboradores 

 
Únicament s’esmenta que la universitat, les institucions, les empreses o les entitats especialitzades 

en formació permanent podran col·laborar en el desenvolupament d’activitats de formació permanent del 
professorat, en coherència amb el que preveu el Pla quadriennal de formació. No especifica com s’ha de 
regular aquesta col·laboració. 

 
                                                      

1 DECRET 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica 
bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 12/07/2007 n. 104)  
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1.2.- Desplegament del decret 

A partir del decret 68/2001 es despleguen altres disposicions que regulen amb més especificitat 
aspectes concrets de la formació permanent del professorat. Comentarem l’abast i la naturalesa de les 
ordres que actualment són vigents: 

 
a. Ordre del Conseller d’Educació i Cultura del dia 2 de gener de 2002 per la qual es regula 

la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari (BOIB 
núm. 8 de 17-01-02).  

 
Es tracta d’una normativa bàsica per a la gestió administrativa de la formació permanent, tant pel que 

fa a la formació permanent programada des de l’administració educativa, com pel que fa a la 
programada per les entitats col·laboradores; així mateix regula el reconeixement de la formació al 
professorat, els seus efectes i la seva gestió. S’estructura en els següents capítols i articles (numerats): 

 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

1. Concepte de formació permanent 
2. Destinataris 
3. Entitats organitzadores 
4. Efectes del reconeixement 

 
CAPÍTOL II. MODALITATS I CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

5. Modalitats de formació 
6. Característiques de la modalitat curs  
7. Característiques de la modalitat seminari  
8. Característiques de la modalitat grup de treball  
9. Activitats singulars 
10. Activitats a distància 
11. Formació en centres 
12. Requisits de les activitats de formació permanent 

 
CAPÍTOL III. PROCEDIMENT D’HOMOLOGACIÓ D’ACTIVITATS REALITZADES PER LES 

ENTITATS COL·LABORADORES 
13. Indica el  caràcter preceptiu de l’homologació 
14. Sol·licituds d’homologació 
15. Instrucció del procediment 
16. Composició i funcions de la Comissió de Reconeixement de Formació 
17. Resolució de les sol·licituds d’homologació 
18. Efectes de la resolució 

 
CAPÍTOL IV.  AVALUACIÓ 

19. Avaluació dels assistents 
20. Avaluació de l’activitat 

 
CAPÍTOL V. CRÈDITS DE FORMACIÓ 

21. Crèdits de formació permanent 
 
CAPÍTOL VI. CERTIFICATS 

22. Expedició de certificats 
23. Contingut dels certificats 

 
CAPÍTOL VII. REGISTRE GENERAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 

24. Naturalesa del Registre 
25. Inscripcions 
26. Procediment 
27. Oficines delegades del Registre 
28. Dret d’accés al Registre 

 
CAPÍTOL VIII. ENTITATS COL·LABORADORES 

29. Entitats col·laboradores 
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30. Convenis de col·laboració 
 
CAPÍTOL IX. ACTIVITATS EQUIPARADES A LES DE FORMACIÓ PERMANENT 

31. Projectes de recerca o d’innovació 
32. Titulacions universitàries 
33. Ensenyaments de règim especial 
34. Reciclatge i formació lingüística i cultural 
35. Tutoria de pràctiques 
36. Participació en programes internacionals 
37. Participació en activitats d’innovació 
38. Reconeixement d’activitats de formació permanent organitzades pel MEC o altres 

comunitats autònomes 
39. Reconeixement d’activitats realitzades a universitats estrangeres 
40. Reconeixement d’activitats de formació no homologades, desenvolupades per 

empreses, associacions empresarials o entitats 
41. Procediment d’inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat 

 
CAPÍTOL X. EL PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 

42. Naturalesa 
 

b. Ordre del Conseller d'Educació i Cultura de dia 28 de juny de 2006 per la qual es regula 
l'estructura i el funcionament dels centres de professorat (BOIB 04/07/06 n.93)  

 
Indica quins són els centres del professorat i els seus àmbits geogràfics, els òrgans de govern 

unipersonals i col·legiats, les seves funcions i si n’és el cas els requisits, la forma d’accés i la duració en 
els càrrecs i la seva avaluació. Regula la tipologia i la distribució de les assessories de formació 
permanent, els requisits i la forma d’accés dels assessors i assessores de formació, la duració i 
l’avaluació en el lloc de treball. Especifica els aspectes normatius de l’organització i funcionament dels 
centres de professorat i la seva coordinació (horaris, pressuposts, registres de documentació, etc.). 

 
 

c. Ordre de dia 5 d’agost de 2008, de la consellera d’Educació i Cultura, per la qual 
s’aprova el Pla quadriennal (2008-2012) de Formació Permanent (BOIB 23/08/08 n. 118) 

 
Aprova el Pla de Formació Permanent que ha de regir els programes de formació des del curs 2008-

2009 fins al curs 2011-2012. S’hi exposen els principis pedagògics i metodològics orientadors del Pla, 
l’estructura de la formació permanent a les Illes Balears i la seva gestió administrativa, les necessitats 
formatives del professorat i dels centres, les línies prioritàries d’actuació per a la confecció dels 
successius programes de formació anuals, els projectes experimentals o específics que s’impulsaran i 
les actuacions preferents d’avaluació de la formació permanent en relació amb el Pla. 
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1.3.- Cronologia 

 
cronologia 

 

 
normativa 

 
BOIB 

 
contingut 

 
observacions 

1984 
(14 de 

novembre) 

Real 
Decreto 
2112/1984 

BOE   
núm. 

282 
(24/11/84) 

Regula la creació i 
funcionament dels centres de 
professors (CEP) 

Normativa 
estatal 

Derogat pel RD 
294/1992 

1992 
(27 de març)  

Real 
Decreto 
294/1992 

BOE  
núm. 81  
(3/4/92) 

Regula la creació i 
funcionament dels centres de 
professors (CEP) 

Normativa 
estatal 

Derogat pel RD 
1693/1995 

1995 
(20 

d’octubre) 

Real 
Decreto 

1693/1995 

BOE 
Núm. 

268 
(9/11/95)

Creació dels centres de 
professors i recursos (CPR) 

Normativa 
estatal 

Derogat pel 
Decret 68/2001 
autonòmic  

 
1998 

 
La comunitat autònoma de les Illes Balears obté les competències en matèria 

d’educació i cultura 
 

1999  
(30 de 

desembre) 

Ordre  Regula la planificació i el 
reconeixement de la formació 
permanent del professorat no 
universitari 

Derogada per 
l’Ordre de dia 2 de 
gener de 2002 

2001  
(18 de maig) 

Decret 
68/2001 

núm. 63 
26/6/01 

 

Regula l'estructura i 
l'organització de la formació 
permanent del professorat de la 
comunitat autònoma de les Illes 
Balears 

VIGENT 
Decret a partir 

del qual s’han de 
desplegar les 
altres disposicions 

2001 
(28 de maig) 

Ordre  Crea els centres de 
professorat i regula la seva 
estructura i funcionament. 

Derogada per 
l’Ordre de dia 28 de 
juny de 2006 

2002  
(2 de gener) 

Ordre núm. 8 
17/1/02 

Regula la planificació i el 
reconeixement de la 
formació permanent del 
professorat no universitari 

VIGENT 
Deroga l’Ordre 

de 30 de desembre 
de 1999 

2004 
(15 de 

setembre) 

Ordre 
 

núm. 
132 

21/09/04 

Aprova el Pla quadriennal 
(2004-2008) de Formació 
Permanent 

Substitueix el 1r 
Pla de Formació 
Permanent  

2000-2004 
2006  
(28 de juny) 

Ordre núm. 93 
4/7/06 

Regula l’estructura i el 
funcionament dels centres 
de professorat 

VIGENT 
Deroga l’Ordre 

de dia 28 de maig 
de 2001 

2008 
(5 d’agost) 

Ordre 
 
 

núm. 
118 
23/08/08 

Aprova el Pla de 
Formació Permanent 2008-
2012 

VIGENT 
Substitueix el 

2n Pla de 
Formació 
Permanent  

2004-2008 
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2.- Organització de la formació permanent de les Illes Balears2  

L’organització de la formació permanent del professorat no universitari de les Illes Balears i el 
desenvolupament de la legislació pertinent és competència de la Conselleria d’Educació i Cultura del 
Govern Balear.  

 
La conselleria d’Educació i Cultura manté l’estructura organitzativa amb recursos propis, 

fonamentalment, encara que també regula la participació i col·laboració d’altres institucions i entitats, 
aspecte aquest que tractarem al punt 6. La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat n’és 
la unitat orgànica encarregada a través del Servei de Formació Permanent del Professorat.  

 

2.1.- El Servei de Formació Permanent del Professorat 

 
Els agents de l’estructura organitzativa de la formació permanent de les Illes Balears estan adscrits al 

Servei de Formació Permanent del Professorat, de la Direcció General d’Innovació i Formació del 
Professorat, com a unitat central de coordinació del desenvolupament dels plans i programes de 
formació permanent del professorat i com a coordinador de les actuacions realitzades a instàncies dels 
diferents serveis i direccions generals de la Conselleria d’Educació i Cultura. 

 
Les seves funcions són les següents: 
 

 Regular, assessorar, coordinar i gestionar les actuacions en matèria de formació 
permanent del professorat realitzades a instàncies dels diferents serveis i direccions generals de la 
Conselleria d’Educació i Cultura institucional. 

 
 Planificar, programar, desenvolupar i avaluar els plans plurianuals i els programes 

anuals de formació permanent del professorat. 
 

 Coordinar les actuacions dels centres del professorat, mantenir-ne i millorar-ne 
l’estructura organitzativa i pedagògica, com a centres adscrits al Servei de Formació Permanent del 
Professorat.  

 
 Mantenir i potenciar l’organització i desenvolupament del programa de formació a 

distància de la Conselleria. 
 

 Organitzar la detecció sistemàtica de necessitats de formació permanent i dissenyar els 
plans i programes que hi donin resposta. 

 
 Gestionar i mantenir el Registre de Formació Permanent del Professorat de les Illes 

Balears. 
 

 Efectuar el reconeixement i l’homologació d’activitats de formació individuals o d’entitats 
externes a la Conselleria, segons estableixi la normativa vigent i en virtut dels convenis de 
col·laboració establerts. 

 
 Establir convenis amb institucions col·laboradores en matèria de formació permanent del 

professorat: aportacions tècniques als esborranys, participació en el disseny, seguiment i avaluació. 
 

                                                      

2 Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula l'estructura i l'organització de la formació permanent del 
professorat de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 63 de 26-6-2001).  
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 Regular i gestionar programes d’ajudes individuals per a la formació permanent, 
llicències d’estudi, estades en empreses i ajudes a entitats sense ànim de lucre en matèria de 
formació permanent del professorat. 

 
 Mantenir convenis de col·laboració i participar d’iniciatives d’àmbit supraautonòmic en 

relació a la formació permanent del professorat. 
 

 Organitzar el Programa de centres de formació en pràctiques per als estudiants que 
volen accedir a la funció docent (magisteri, psicopedagogia, pedagogia i futurs docents de 
secundària) en col·laboració amb la UIB i amb les universitats amb les quals la Conselleria 
subscrigui els convenis pertinents. 

 

2.2 - La Comissió de Formació Permanent de les Illes Balears 

 
La Comissió de Formació Permanent del Professorat de les Illes Balears és l’òrgan consultiu de la 

Conselleria en matèria de formació permanent del professorat. Les seves funcions són les següents: 
 

 Analitzar i valorar les necessitats de formació permanent del professorat. 
 

 Participar en el procediment d’elaboració i de seguiment del Pla de formació permanent 
del professorat i dels programes anuals corresponents. 

 
 Assessorar la consellera d’Educació i Cultura i el director general d’Innovació i Formació 

del Professorat i, si escau, emetre els informes que aquests li sol·licitin. 
 

 Formular propostes de regulació i d’actuació en el seu àmbit de competència. 
 

 Contribuir en l’elaboració del Pla de formació permanent, examinar i debatre’n 
l’avantprojecte i emetre’n un informe previ a l’aprovació. 

 
 Contribuir en l’avaluació del Pla. 

 
 Proposar prioritats d’actuació en relació als programes anuals de formació permanent, 

examinar-los, debatre’ls i avaluar-los.  
 
La Comissió està integrada pels membres següents: 
 

- El/la director/a general d’Innovació i Formació del Professorat, que la presideix. 
- El/la cap del Departament d’Inspecció Educativa, que n’és vice-president/a. 
- El/la cap del Servei de Formació Permanent del Professorat. 
- El/la cap del Servei d’Ensenyament del Català. 
- Un cap del Servei de Formació Professional. 
- El/la cap del Servei d’Universitat. 
- Els directors i directores dels centres de professorat. 
- Els delegats territorials de Menorca i Eivissa. 
- Dos representants de la Universitat de les Illes Balears, designats pel rector/a. 
- Un/a representant de cada una de les organitzacions sindicals presents en la Junta de 

Personal Docent dels centres públics no universitaris. 
- Un/a representant de cada una de les organitzacions sindicals més representatives en el 

sector de l’ensenyament privat. 
- Un/a representant de cada una de les organitzacions empresarials i de titulars que 

tenguin la condició de més representatives del sector de l’ensenyament concertat. 
- Quatre ensenyants de prestigi en el camp de l’educació, designats pel director/a general 

d’Innovació i Formació del Professorat, algun dels quals ha de pertànyer a un moviment de 
renovació pedagògica o a una institució reconeguda en l’àmbit educatiu. 
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- Un/a funcionari/a representant del Servei de Formació Permanent del Professorat, 
designat pel director/a general d’Innovació i Formació del Professorat, que hi actua com a 
secretari/a. 

2.3.- Els centres de professorat (CEP)  

Les unitats organitzatives operatives són els centres de professorat (CEP), adscrits al Servei de 
Formació Permanent del Professorat. Són centres per a la formació del professorat en exercici, de 
centres públics i privats concertats de les Illes Balears, tant d’ensenyaments de règim general com 
d’ensenyaments especials. Tenen la consideració de centres docents i es regeixen per òrgans 
unipersonals (director/a i secretari/ària) i òrgans col·legiats (Consell de CEP i Equip Pedagògic). 
Promouen el desenvolupament professional del professorat per mitjà de la dinamització de la seva 
formació permanent contextualitzada en la pràctica professional. Per això, han d’elaborar plans anuals 
d’actuació en matèria de formació del professorat del seu àmbit, amb l’objectiu de desenvolupar els 
programes anuals que es derivin del Pla de Formació Permanent del Professorat de les Illes Balears.  

2.4.- Els centres docents 

Els centres docents, entesos també com a agents de formació permanent, participen d’aquesta 
estructura organitzativa, al propi centre i amb el cap d’estudis com a representant del CEP al qual estan 
adscrits i com a responsable del Pla de formació del centre, inclòs a la programació general anual. El 
professorat té també representació al Consell del Centre de Professorat al qual està adscrit, i a la 
Comissió de Formació Permanent del Professorat de les Illes Balears.  

 
Participen també d’aquesta estructura, a través de representació al Consell del Centre de 

Professorat, els equips d’orientació pedagògica i els equips d’atenció primerenca.  
 
Finalment, en relació a la formació dels equips docents de centre, cal esmentar la participació del 

Departament d’Inspecció Educativa, en el marc de les seves competències, a través de l’elaboració dels 
plans de centre i la seva avaluació, així com en projectes de coordinació de zona o de creació de xarxes 
de professorat i de centres. 

 
Des del punt de vista de l’estructura organitzativa de la formació, els centres educatius com a agents 

de formació tenen les funcions següents: 
 

 L’equip directiu ha d’elaborar el Pla de formació del professorat del centre a partir de les 
necessitats analitzades i tenint en compte l’oferta formativa del Pla anual de formació de la 
Conselleria d’Educació i Cultura. Una vegada aprovat pel claustre, el Pla de formació s’inclourà en la 
programació general anual, que haurà de tenir el vist-i-plau d’Inspecció Educativa. 

 
 El claustre de professorat ha de participar en la planificació de la formació del 

professorat del centre i elegir els seus representants al centre de professorat al qual estan adscrits. 
Ha d’aprovar el Pla de formació del professorat del centre. 

 
 La comissió de coordinació pedagògica o en el seu cas el claustre ha d’elaborar la 

proposta del Pla de formació del professorat.  
 

 El cap d’estudis ha de coordinar l’elaboració del Pla de formació, inclòs a la PGA; 
planificar i organitzar les activitats de formació que es realitzen al centre, i ser el seu representant al 
CEP. Com a tal, ha de participar en les reunions de representants de centres convocades pel 
director o per la directora del CEP del seu àmbit. Han de fer arribar al seu CEP els suggeriments 
sobre l’organització de les activitats manifestades pel claustre, pels departaments didàctics o pels 
equips de cicle, i han d’informar puntualment el claustre de les activitats de formació que el puguin 
afectar.  

 
 Els departaments o els cicles han de promoure la investigació educativa i proposar 

activitats de perfeccionament per als seus membres. 
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3.- Recursos humans i econòmics per a la formació permanent del 

professorat 

3.1.- Recursos humans 

Els recursos humans assignats per l’Administració educativa a la gestió de la formació permanent 
són els següents: 

 
 Personal adscrit al Servei de Formació Permanent del Professorat de la Direcció 

General d’Innovació i Formació del Professorat. 
 Personal adscrit als CEP: directors, secretaris, assessors, administratius, auxiliars i 

personal subaltern, el perfil i el nombre dels quals poden variar. 
 Assessors col·laboradors segons determini la Conselleria d’Educació i Cultura, d’acord 

amb l’evolució del pla de formació o en l’aplicació de programes específics. 
 Personal adscrit al Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de 

Formació Professional i Aprenentatge Permanent, pel que fa a la formació permanent del 
professorat de formació professional. 

 Personal adscrit a programes específics amb funcions sobre la formació del professorat, 
entre d’altres, desenvolupats per la resta de direccions generals. 

3.2.- Recursos econòmics 

La naturalesa de les assignacions econòmiques se centren, prioritàriament, en els conceptes de: 
 

 Pressupostos anuals de cada CEP per a la gestió i execució del seu programa de 
formació: despeses derivades de les activitats de formació (docència, desplaçaments i dietes del 
professorat formador) i del manteniment dels recursos materials i de les despeses de funcionament. 

 Sous del personal docent i no docent adscrit a cada CEP i al Servei de Formació, 
principalment. 

 Adquisició, elaboració i reproducció de materials per a la formació. 
 Assignacions als convenis amb la UIB i altres institucions, com també subvencions a 

entitats col·laboradores en la formació. 
 Ajudes individuals al professorat per despeses derivades de la participació en activitats 

de formació. 
 Llicencies d’estudi retribuïdes. 
 Despeses derivades de la participació del professorat en activitats formatives 

específiques realitzades a altres comunitats autònomes o altres illes. 
 
Les partides pressupostàries per a la realització d’activitats formatives es distribueixen entre el Servei 

de Formació Permanent del Professorat i els centres de professorat, principalment, però no 
exclusivament, ja que a altres serveis de diferents direccions generals es disposa també de partides per 
a la formació o d’ingressos procedents de convenis amb diferents institucions per a la realització 
d’activitats formatives. En aquest sentit, podem esmentar la Direcció General de Formació Professional i 
Aprenentatge Permanent, que, de forma estable, gestiona partides pressupostàries en relació a la 
formació permanent del professorat de formació professional a través de convenis amb cambres i 
associacions empresarials, amb les quals estableix línies prioritàries d’actuació. La resta de direccions 
generals poden gestionar puntualment recursos per a la formació i a cada programa anual s’esmenta la 
seva participació específica.  
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4.- Procés en la gestió de la formació permanent 

Per planificar les activitats de formació permanent s’ha de treballar des de diferents nivells de 
concreció: 

 
a. Nivell estratègic, plurianual: es concreta en l’elaboració o la revisió de normativa, la 

detecció de necessitats formatives i en l’elaboració del Pla de Formació Permanent, que defineix el 
model de formació, l’estructura organitzativa, les línies prioritàries i la seva avaluació. Aquest Pla, de 
caràcter quadriennal, representa una planificació flexible i adaptable que es desenvolupa en forma 
de programes anuals. El Pla de formació actual és el tercer que s’ha elaborat des que l’administració 
autonòmica té competències de govern i legislatives en matèria d’educació i cultura. 

 
b. Nivell tàctic, anual: es concreta en l’assignació de recursos humans i econòmics, en el 

programa anual de formació i la seva avaluació.  
 

c. Nivell operatiu: es concreta en les activitats formatives, el seu disseny, 
desenvolupament i avaluació. 

4.1.- Fases del procés 

4.1.1.- Detecció de necessitats 

És un procés mitjançant el qual es reconeixen i s’identifiquen les necessitats de formació del 
professorat, tant individualment com en l’àmbit organitzatiu del centre educatiu. La detecció de 
necessitats està en relació directa amb el mateix procés de formació, perquè l’obtenció d’informació ve 
determinada per la formació de les persones que participen en la consulta; és per això que consideram 
la detecció de necessitats com un procés obert al llarg del desenvolupament del pla i que ha de servir 
per a la seva reorientació i avaluació. Dins d’aquest procés continu de detecció de necessitats hi ha 
moments puntuals en què es recull i s’estructura la informació obtinguda o s’estableixen procediments 
per recollir informació.  

4.1.2.- Definició de prioritats formatives  

És la fase en la qual es prioritzen les necessitats detectades i s’elaboren propostes de solució, que 
seran dissenyades posteriorment. Per a la definició de prioritats formatives cal cercar l’equilibri entre les 
necessitats manifestades pel professorat, pels centres, per les diferents unitats de l’Administració 
educativa consultades, i les demandes que genera la mateixa dinàmica del sistema educatiu. Les 
prioritats formatives es concreten en el Pla de formació permanent del professorat, tant per establir el 
marc general de la formació com per fer de guia i per facilitar la planificació coherent i coordinada de les 
programacions anuals. 

4.1.3.- Programa de formació  

El Programa de formació ha d’atendre les directrius marcades en el Pla de formació permanent del 
professorat i representa el conjunt d’activitats formatives per a cada curs escolar, programades a partir 
de les necessitats detectades i dissenyades prèviament per les diferents assessories dels CEP o pels 
assessors tècnics del Servei de Formació – tot tenint en compte cada una de les tasques prèvies 
(activitats, objectius, espais, temps, condicions…) a la realització de les activitats formatives. Així mateix, 
cal esmentar que assessors tècnics d’altres direccions generals, treballen també, si s’escau, en el 
disseny i organització d’activitats formatives en col·laboració amb el Servei de Formació (DGFPAP, 
Servei d’Innovació, Programes Internacionals, etc.). 

 
A la nostra comunitat autònoma, les activitats es publiquen al Programa anual de formació 

permanent del professorat, en el qual es concreten les activitats formatives que realitzaran cada un dels 
CEP (Palma, Inca, Manacor, Menorca i Eivissa-Formentera) amb la finalitat de donar una resposta 
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territorialitzada i adequada a les especificatius dels centres de la zona. El programa també recull les que 
realitzarà el Servei de Formació Permanent del Professorat, activitats que normalment responen a 
necessitats estructurals de l’administració o a objectius de promoció i difusió de temes d’actualitat 
educativa, així com les que es dissenyen des de diferents serveis d’altres direccions generals de la 
Conselleria. 

4.1.4.- Desenvolupament de les activitats formatives  

És el punt central del procés en el qual s’executen les activitats formatives, d’acord amb les 
característiques de les diferents modalitats. Cada institució responsable de l’organització de la formació 
permanent dissenya i du a terme, d’acord amb la planificació prevista i amb la normativa establerta, 
cada una de les activitats de formació. Els assessors i assessores de formació permanent són els 
responsables directes d’aquesta fase, encara que en algunes activitats concretes els responsables són 
els assessors tècnics docents del Servei que les organitza. 

4.1.5.- Seguiment i avaluació  

L’avaluació ha de cobrir una doble finalitat: d'una banda, ha de servir per emetre una valoració sobre 
la planificació (Pla i Programa) i, per tant, ha de ser útil per determinar en quina mesura s’han 
aconseguit els objectius previstos; d’altra banda, ha de servir per valorar la influència de la formació als 
centres i el grau d’influència d’aquesta formació en l’alumnat. En aquest sentit cal esmentar la 
implementació d’un procés d’avaluació de l’impacte de la formació, com a projecte pilot del Pla de 
formació permanent 2004-2008, els resultats del qual recull l’informe d’avaluació corresponent. 

 
Es realitza tant del procés de planificació com de l’execució de les activitats, i la seva efectivitat ve 

condicionada per una sèrie de trets, d’entre els quals destacam: 
 

 L’avaluació s’ha de planificar paral·lelament i ha de ser coherent amb el Pla, el 
Programa i les activitats. 

 Ha d’obeir a un pla d’actuació dels agents implicats en l’avaluació. 
 Ha de preveure la varietat de finalitats que es planteja la formació permanent. 
 Ha de preveure estratègies variades i ha de comptar amb diversos i diferents agents 

d’avaluació. 
 S’ha de desenvolupar en moments diferents. Comença ja abans de la mateixa 

elaboració del Pla, amb la detecció i l’anàlisi de les necessitats, i continua al llarg del procés 
d’aplicació per tal de reformular-lo, si cal. Acaba amb un informe final que serveix per a la definició 
del proper Pla. 

 Ha de prioritzar l’anàlisi qualitativa de les dades, per sobre la quantitativa, però ha de 
permetre processar, comparar i analitzar-ne resultats. 

5.- Els centres del professorat (CEP)3 

Realitzen les seves funcions principalment dins l’àmbit geogràfic que, per a cada un, determina 
l’Administració educativa. Per això és considerat personal docent adscrit a un centre de professorat, 
amb dret preferent a participar en les seves activitats, el professorat del seu àmbit geogràfic, i el que hi 
realitzi tasques educatives en serveis de suport. No obstant això, algunes accions formatives poden 
agrupar professorat o centres d’àmbits geogràfics diversos, segons determinin els plans anuals 
respectius o les necessitats de col·lectius específics de professorat. Estan distribuïts de la manera 
següent sobre el territori:  
                                                      

3 Normativa de referència: Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 28 de juny, per la qual es regula l'estructura i 
el funcionament dels centres de professorat (BOIB núm. 93 de 4-7-2006) 
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CEP d’Eivissa i Formentera, amb seu a Eivissa i a Formentera: professorat dels centres públics i 

concertats de les illes d’Eivissa i Formentera.  
 
CEP de Menorca, amb seu a Maó i a Ciutadella: professorat dels centres públics i concertats de l’illa 

de Menorca. 
 
CEP d’Inca: professorat dels centres públics i concertats dels municipis d’Inca, Alaró, Alcúdia, 

Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Lloret, Lloseta, Llubí, Escorca, Mancor, Maria de la 
Salut, Muro, Pollença, Sa Pobla, Santa Margalida, Selva, Sencelles i Sineu. 

 
CEP de Manacor: professorat dels centres públics i concertats dels municipis de Manacor, Artà, 

Ariany, Campos, Capdepera, Felanitx, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Sant Llorenç, Santanyí, Ses 
Salines, Son Servera i Vilafranca. 

 
CEP de Palma 1: professorat de tots els centres públics i concertats dels municipis d’Algaida, 

Llucmajor, Marratxí, Santa Eugènia, Santa Maria i part dels centres públics i concertats del municipi de 
Palma. 

 
CEP de Palma 2: professorat dels centres públics i concertats dels municipis d’Andratx, Banyalbufar, 

Bunyola, Calvià, Esporles, Estellencs, Deià, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa i part dels centres públics 
i concertats del municipi de Palma. 

 
La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat pot revisar la distribució i la composició 

de la xarxa de CEP i proposar els canvis que consideri escaients, en funció de les necessitats i de 
l’adaptació a les línies estratègiques de la Conselleria d’Educació i Cultura.4 

 
Des del Servei de Formació del Professorat s’ha de garantir la coordinació entre els CEP i entre 

assessories dels diferents CEP per al disseny d’actuacions formatives coherents amb les línies 
prioritàries del Pla de Formació Permanent del Professorat de les Illes Balears, planificació de caràcter 
plurianual. S’ha de facilitar també la realització d’actuacions formatives entre diferents CEP sempre que 
sigui escaient i s’ha de promoure la difusió de la xarxa de CEP, en el seu conjunt, com a centres de 
formació permanent preferents i de referència.  

 
Aquestes són les seves funcions preferents: 
 

 Col·laborar en els processos de detecció de necessitats formatives del professorat. 
 

 Elaborar la programació anual d’activitats de formació permanent d’acord amb les 
directrius del Pla de formació permanent del professorat i del Servei de Formació Permanent. 

 
 Assumir les tasques de coordinació, gestió i organització de la programació anual 

d’activitats i també realitzar el disseny, el desenvolupament i l’avaluació de les activitats 
programades. 

 
 Promoure l’intercanvi, el debat i la difusió d’experiències entre el professorat del seu 

àmbit. 
 

                                                      

4 Cal esmentar que els dos CEP de Palma es crearen el 28 de juny del 2006 (Ordre del conseller d'Educació i 
Cultura de 28 de juny de 2006, per la qual es regula l'estructura i el funcionament dels centres de professorat (BOIB 
núm. 93 de 4-7-2006) i que actualment funcionen com a un únic CEP, amb un sol director/a, un sol secretari/a i els 
òrgans corresponents a un sol CEP. Actualment s’estudia la possibilitat de crear un CEP Formentera amb 
autonomia administrativa. 
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 Assessorar els centres escolars, preferentment, i el professorat en general, per a la 
millora de la seva pràctica docent per mitjà de la formació permanent. 

 
 Facilitar documentació com a suport per a la formació permanent. 

5.1.- Equips pedagògics dels CEP 5 

Els equips pedagògics dels CEP estan formats pel director o directora i pels assessors i assessores 
de formació permanent.  

Tant el director o directora com els assessors i assessores de formació permanent provenen dels 
centres docents no universitaris. Accedeixen al càrrec mitjançant una convocatòria de concurs públic de 
mèrits que els habilita per desenvolupar aquesta tasca per un temps limitat, sotmesa a un acurat procés 
d’avaluació, en règim de comissió de serveis. 

 
El SFPP ha de proposar la composició de l’equip pedagògic dels CEP, atenent-se a la normativa 

vigent, a les necessitats formatives i a les prioritats que estableixi el Pla de formació del professorat de 
la Conselleria d’Educació i Cultura, a més d’altres criteris derivats de característiques geogràfiques i 
distribució i tipologia de centres docents o segons els programes educatius que es dissenyin des de la 
Conselleria. 

 
Les funcions de l’equip pedagògic són: 
 

 Triar d’entre els seus membres els qui l’han de representar en el consell del centre de 
professorat. 

 Detectar les necessitats de formació del professorat de la zona. 
 Elaborar el projecte del Pla d’actuació anual del centre de professorat i, un cop aprovat, 

executar-lo, avaluar-lo i realitzar-ne la memòria final. 
 Impulsar la participació del professorat i dels centres de la zona en les activitats del 

centre de professorat. 
 Realitzar l’anàlisi de l’àmbit d’actuació del centre de professorat. 
 Determinar els principis d’actuació de l’equip pedagògic que han de donar coherència a 

les seves intervencions formadores, d’acord amb el model de formació permanent del professorat i 
la resta d’elements determinats pel Pla quadriennal. 

 Reflexionar sobre la tasca assessora com a eina per a la seva pròpia formació. 
 Dissenyar i implantar els processos d’avaluació de la tasca del centre de professorat. 
 Participar en els processos d’elaboració del Reglament de règim interior. 
 Les que li atribueixi el Reglament de règim interior o els òrgans competents de la 

Conselleria d’Educació i Cultura. 
 
Les funcions del director o directora del centre de professorat són les següents: 
 

 Representar oficialment el centre. 
 Exercir la prefectura de tot el personal adscrit al centre. 
 Complir i fer complir les normes de funcionament intern del centre, i les de 

l’Administració educativa. 
 Dirigir i coordinar la programació d’activitats formatives del centre d’acord amb les 

directrius del Pla de formació i les pautes de la Direcció General d’Innovació i Formació del 
Professorat. 

                                                      

5 Normativa de referència: Decret 68/2001, de 18 de maig, pel qual es regula l'estructura i l'organització de la 
formació permanent del professorat de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 63 de 26-5-2001) ; 
Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 28 de juny, per la qual es regula l'estructura i el funcionament dels 
centres de professorat (BOIB núm. 93 de 4-7-2006). 
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 Coordinar i dirigir l’actuació dels assessors i assignar-los els centres educatius dels 
quals seran responsables directes. 

 Articular mecanismes estables de relació amb els centres docents del seu àmbit per 
afavorir la participació del professorat del centre a títol individual, o com a membre de l’equip docent, 
en les activitats formatives. 

 Confeccionar i executar, un cop escoltat l’equip pedagògic, el pressupost anual del CEP 
dins els crèdits que li siguin assignats per la Conselleria d’Educació i Cultura amb aquesta finalitat. 

 Visar els certificats i la documentació oficial del centre. 
 Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de l’equip pedagògic i del consell 

del centre. 
 Executar els acords de l’equip pedagògic i del consell. 
 Facilitar i potenciar la coordinació amb la resta de centres de professorat i altres serveis 

educatius de la Conselleria. 
 Elevar la programació i la memòria anuals del centre al servei corresponent de la 

Conselleria. 
 Dinamitzar el treball en equip dels assessors com a eina de formació permanent. 
 Dinamitzar la formació permanent pròpia i de tot el personal que treballa en el seu CEP. 
 Altres funcions que li siguin encomanades, si n’és el cas, per la Conselleria d’Educació i 

Cultura. 
 
Pel que fa als assessors i assessores de formació, la normativa en preveu dues tipologies i estableix 

les seves funcions:  
 

1. Assessors i assessores de formació en règim de comissió de serveis a un CEP. Les 
seves funcions són les següents: 

 
 Participar en els processos de detecció de necessitats formatives. 
 Assessorar i donar suport als centres docents de l’àmbit del centre de professorat en 

matèria de formació permanent, d’acord amb el que estableixen el Pla plurianual i el Programa 
anual. 

 Realitzar tasques d’assessorament a equips de professorat en els centres educatius. 
 Assumir les tasques d’organització, gestió, execució, seguiment i avaluació de les 

activitats formatives pròpies de la seva assessoria i de totes aquelles que determini la direcció del 
centre, d’acord amb la proposta de l’equip pedagògic. 

 Participar en els programes específics de formació permanent que estableixi la Direcció 
General d’Innovació i Formació del Professorat. 

 Col·laborar en l’organització general del centre de professorat. 
 Treballar en equip amb la resta de les assessories del seu centre de professorat per tal 

de millorar la pròpia formació i per dotar de coherència l’activitat formativa del centre de professorat. 
 

 
2. Assessors i assessores col·laboradors de formació. Destinats a un CEP determinat, 

compatibilitzen la seva tasca docent amb una part de la seva jornada laboral dedicada a la tasca 
assessora en tot allò que fa referència al programa específic pel qual s’ha convocat aquest lloc 
de feina i en les condicions que es determinin en les convocatòries corresponents. Les seves 
funcions són: 

 
 Assumir les tasques d’organització, gestió, execució, seguiment i avaluació de les 

activitats formatives pròpies del programa d’actuació per al qual ha estat nomenat. 
 Realitzar tasques d’assessorament a equips de professorat en els centres educatius. 
 Participar en els programes específics de formació permanent que estableixi la Direcció 

General d’Innovació i Formació del Professorat. 
 
Els assessors i assessores provenen tots de la pràctica docent no universitària. Es tracta, doncs, 

d’un model de formació entre iguals; això vol dir que els assessors gaudeixen d’una certa experiència i 
d’habilitats docents, però que, majoritàriament, arriben al lloc de feina sense cap formació prèvia que els 
habiliti específicament per a les tasques inherents a l’assessorament. L’experiència docent els dóna 
credibilitat, però alhora que desenvolupen la tasca assessora han d’anar formant-se, perquè 
probablement els manquen els sabers específics o saber contextualitzar-los. És una tasca 
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d’aprenentatge permanent que ha de ser potenciada, recolzada des del Servei de Formació Permanent 
del Professorat amb les accions formatives que, com a part del corresponent itinerari formatiu, es 
programin anualment. 

 
Les funcions esmentades, de caràcter operatiu, exigeixen professionals amb competències que 

haurien de ser valorades per a l’accés a l’assessoria: 
 
Competències personals:  

 ha de ser una persona flexible, adaptable, amb habilitats socials com empatia, 
assertivitat, il·lusió, capacitat de lideratge i compromís;  

 ha de tenir capacitat d’organització, de generar recursos i de treballar en equip;  
 ha de mostrar una actitud receptiva i interès per aprendre i millorar la seva formació 

personal. 
 
Competències professionals:  

 ha de ser capaç de dinamitzar, de clarificar, estructurar i ordenar les idees del grup;  
 ha d’ajudar a la construcció del coneixement a partir de la reflexió sobre la pràctica 

docent mitjançant metodologies que incloguin la negociació i l’acompanyament;  
 ha de ser competent per fer recerca, extreure informació, analitzar, recapitular i 

sintetitzar; 
 ha de ser capaç d’impulsar processos innovadors, de projectar-los, compartir-los amb 

altres centres i ajudar a fer públiques les bones pràctiques; 
 ha de tenir competència comunicativa i competència informàtica per poder treballar amb 

eficàcia tant en activitats formatives presencials, com en les semipresencials o a distància a 
través d’entorns virtuals d’aprenentatge. 

6.- Entitats col·laboradores 

De manera preferent, la Conselleria ha signat convenis de col·laboració amb entitats 
supraautonòmiques en matèria de formació del professorat com el Centro Nacional de Información y 
Comunicación Educativa (CNICE), sobre la formació permanent, l’elaboració de materials i les bones 
pràctiques en TIC.  

 
La Conselleria d’Educació i Cultura forma part des de 1993 de la Xarxa Estatal de Bases de Dades 

d’Informació Educativa “REDINED”, juntament amb les altres comunitats autònomes i el CIDE del 
Ministeri d’Educació i Ciència. REDINED és un sistema documental automatitzat centrat en la informació 
educativa. Incorpora referències de les investigacions, innovacions i recursos didàctics produïts a l'Estat 
espanyol. Per altra banda, constitueix també un vehicle de comunicació i intercanvi de dades entre les 
diferents comunitats autònomes i d'aquestes amb altres organismes, a escala nacional i internacional. 
La participació en aquest projecte es gestiona mitjançant un conveni de col·laboració amb la Universitat 
de les Illes Balears. La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat actua com a membre 
titular i com a responsable de la xarxa al seu àmbit territorial i el Departament de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació de la UIB actua com a capçalera de zona, com a responsable de les funcions 
tècniques a la comunitat de les Illes Balears. 

 
Tal com marca la normativa, les universitats, les institucions, les empreses o entitats especialitzades 

en formació permanent podran col·laborar en el desenvolupament d’activitats de formació permanent del 
professorat, en coherència amb el que preveuen els plans plurianuals i els programes anuals i d’acord 
amb la normativa vigent. Les entitats que, de manera preferent, col·laboren en l’oferta formativa són els 
sindicats (STEI-I, CCOO, FETE-UGT, ANPE), els moviments de renovació pedagògica de Menorca i de 
Mallorca, les associacions professionals i la Universitat de les Illes Balears (UIB), a través de diversos 
departaments i de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), entre d’altres. 

 
Actualment la seva col·laboració consisteix majoritàriament en l’augment de l’oferta formativa. Poden 

homologar les activitats que dissenyen i realitzen i així són reconegudes com a activitats de formació del 
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professorat per la Conselleria d’Educació i Cultura.6  A més, l’administració convoca ajudes 
econòmiques per a la realització d’activitats formatives des d’entitats sense ànim de lucre7, a fi de reduir 
els costos de matrícula dels participants. 

 
Un altre tipus de col·laboració s’esdevé quan la pròpia administració educativa encarrega activitats 

de formació concretes a entitats o institucions formadores o col·labora en la seva gestió i finançament. 

6.1.- Col·laboració específica amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UIB 

L'Institut de Ciències de l'Educació és una unitat de recerca pròpia de la UIB de caràcter 
pluridisciplinari que atén interessos científics, tècnics, artístics o socials de la mateixa comunitat 
universitària i, per extensió, de tota la comunitat acadèmica de les illes. Compta, entre d’altres, amb una 
secció de formació permanent del professorat no universitari i amb una secció de recerca i innovació 
educativa. Per la seva sòlida trajectòria i per les seves funcions constitueix una institució preferent per a 
la formació del professorat. 

 
El Servei de Formació Permanent del Professorat comparteix amb l’ICE la realització del Programa 

del curs d’aptitud pedagògica (CAP)8 per a futurs docents de secundària; i el Servei d’Ensenyament del 
Català hi comparteix el Programa de reciclatge lingüístic i cultural del professorat. 

 
A partir de les línies d’acció que marca el Pla de formació Permanent del Professorat de les Illes 

Balears 2008-2012 i dins dels paràmetres que marca el conveni marc de col·laboració amb la UIB, la 
Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat ha impulsat un conveni específic de 
col·laboració amb l’ICE en matèria de formació de formadors i formació permanent del professorat no 
universitari, a més de la col·laboració en activitats de recerca i d’innovació educatives lligades a 
processos de formació. 

6.2.- Col·laboració específica amb la Facultat d’Educació de la UIB 

Amb la Facultat d’Educació de la UIB, la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, a 
través del Servei de Formació, organitza les pràctiques dels alumnes de magisteri i dels de 
psicopedagogia i pedagogia en centres educatius. A través d’un conveni específic i d’una convocatòria 
pública, els centres educatius poden participar d’aquest programa i tenir alumnes de pràctiques a les 
seves aules. Per això cal complir una sèrie de requisits i tenir suficient professorat tutor per a aquests 
alumnes. Es considera la funció tutorial com a formació permanent i els centres reben una compensació 
econòmica de part de la UIB.  

 
                                                      

6 Normativa de referència:  Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 2 de gener, per la qual es regula la 
planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari (BOIB núm. 8 de 17-1-2002). 

 

7 Normativa de referència, de periodicitat anual: Resolució de 18 de juliol de 2007, de la consellera d'Educació i 
Cultura, mitjançant la qual es concedeixen ajudes econòmiques a entitats sense finalitat de lucre per realitzar 
activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivells educatius no universitaris per al curs 2006-
2007. 

   

 

8 Per al curs 2008-2009 i 2009-2010 es preveu continuar amb el CAP com a darrers cursos abans de la implantació 
del mestratge de formació de professors de secundària, que el substituirà. El SFPP participa d’una comissió 
presidida per la Direcció General d’Universitat, que elabora les orientacions pertinents de la Conselleria d’Educació i 
Cultura sobre el futur curs de mestratge. 
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Es preveu introduir modificacions al sistema actual en relació als canvis que s’esdevindran en els 
plans d’estudis de la UIB per a futurs docents, dins del marc de convergència europea per als estudis 
superiors.  

 
D’altra banda, es poden establir línies de col·laboració amb la Facultat d’Educació en relació a 

activitats de recerca o investigació educativa que necessitin de la col·laboració o participació de centres 
educatius o de docents en exercici.  

6.3.- Convenis de col·laboració de la Direcció General de Formació Professional i 
Aprenentatge Permanent 

La Conselleria d’Educació i Cultura, a través de la Direcció General de Formació Professional i 
Aprenentatge Permanent, té subscrits convenis de col·laboració amb diverses entitats per al 
desenvolupament d’accions conjuntes dins el marc de la formació professional, i que tenen com a 
objectius l’apropament del món educatiu al món empresarial, així com també la contribució a la millora 
de la formació professional a les Illes Balears. 

 
Les entitats amb les quals s’han signat aquests convenis són les següents: 
 

- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca 
- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca 
- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera 
- Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) 
- Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB) 

 
En tots aquests convenis hi ha dedicada una partida prou important a la formació específica del 

professorat de formació professional per ajudar a l’actualització d’aquest professorat i, en conseqüència, 
millorar la qualitat de la formació professional a la nostra Comunitat Autònoma. 

7.- Reconeixement de la formació permanent 9 

El reconeixement de la formació permanent del professorat actualment està lligat als mèrits que es 
necessiten en pràcticament totes les convocatòries d’accés a la funció docent, en les de concursos de 
trasllat, en les de comissions de servei per accedir a serveis educatius o càrrecs, etc., però, sobretot, i 
com a la majoria de comunitats autònomes de l’Estat, aquest reconeixement està lligat a un complement 
econòmic, el complement econòmic per a la formació permanent, popularment coneguts com a 
sexennis, perquè es tracta d’un complement que es paga cada sis anys si hom ha realitzat i acreditat 
100 hores de formació.  

 
Això provoca un augment considerable de demanda i, per tant, d’oferta d’activitats de formació 

permanent des d’àmbits públics i àmbits privats o associatius, que, en molts casos, no s’adequa a les 
necessitats dels centres educatius, a les prioritats metodològiques específiques de l’àrea del participant, 
ni tampoc a les prioritats del sistema educatiu. Dit d’una altra manera: a hores d’ara ens podem trobar 
amb docents molt “formats” (amb molta quantitat d’hores de formació reconeguda), però amb poca 
transferència d’aquesta formació a l’aula i amb molt poc impacte en l’aprenentatge de l’alumnat. 

 
S’haurien de cercar alternatives més coherents amb els objectius de la formació permanent, revisar 

la normativa per tal que l’oferta no sigui desmesurada o poc adequada, per incloure, en canvi, el 
reconeixement de formació molt específica i especialitzada realitzada a l’àmbit universitari, per definir els 
destinataris de les activitats formatives i per coordinar millor les diferents accions acreditades com a 
formació des de la pròpia administració ja que l’administració educativa cau sovint en el mateix parany 
quan compensa tasques noves o extralectives amb crèdits de formació.  
                                                      

9 Normativa de referència:  Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 2 de gener, per la qual es regula la 
planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari (BOIB núm. 8 de 17-1-2002) 
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Les tendències actuals sobre el reconeixement de la formació permanent s’adrecen cap a estudiar 

fórmules que incorporin diferents estadis de formació d’acord amb una sèrie d’itineraris preestablerts o 
seccions prioritàries: formació per a càrrecs directius, en llengües estrangeres, en llengua catalana, de 
la pròpia especialitat i en TIC, per exemple, podrien ser alguns àmbits prioritaris en aquests moments. El 
reconeixement formatiu dels centres docents, entesos com a equips docents amb capacitat d’innovació, 
no està a hores d’ara regulat d’una forma estable i sistemàtica. 
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Resum  

L’organització de la formació permanent del professorat no universitari de les Illes Balears, 
l’assignació dels recursos humans i econòmics i el desenvolupament de la legislació pertinent és 
competència de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear.  El marc legislatiu s’articula amb 
el desplegament del Decret 68/2001 que estableix l’estructura i el funcionament de la formació 
permanent del professorat no universitari de les Illes Balears. Posteriorment s’han publicat ordres de 
reconeixement i homologació d’activitats, de creació dels centres del professorat i de plans plurianuals 
de formació. Tota la gestió de la formació a les Illes Balears pren com a marc aquesta normativa. 

 
La conselleria d’Educació i Cultura manté l’estructura organitzativa amb recursos propis, 

fonamentalment, encara que també regula la participació i col·laboració d’altres institucions i entitats, 
d’àmbit suprautonòmic (Ministeri d’Educació, Política Social i Esports) i autonòmic (UIB, ICE-UIB, 
sindicats,  i associacions professionals, principalment).  

 
La gestió de la formació permanent depèn de la Direcció General d’Innovació i Formació del 

Professorat, unitat orgànica de l’administració autonòmica, que a través del Servei de Formació 
Permanent del Professorat (SFPP) coordina el desenvolupament dels plans i programes de formació 
permanent del professorat i les actuacions realitzades a instàncies dels diferents serveis i direccions 
generals de la Conselleria d’Educació i Cultura. La Comissió de Formació del Professorat de les Illes 
Balears n’és l’òrgan consultiu.  

 
Els cinc centres del professorat (CEP) són les unitats operatives adscrites al SFPP i estan distribuïts 

territorialment a cada illa, tres a l’illa de Mallorca. Són centres per a la formació del professorat en 
exercici, de centres públics i privats concertats de les Illes Balears, tant d’ensenyaments de règim 
general com d’ensenyaments especials. Tenen la consideració de centres docents i es regeixen per 
òrgans unipersonals (director/a i secretari/ària) i òrgans col·legiats (Consell de CEP i Equip Pedagògic). 
Promouen el desenvolupament professional del professorat per mitjà de la dinamització de la seva 
formació permanent contextualitzada en la pràctica professional. Per això, han d’elaborar plans anuals 
d’actuació en matèria de formació del professorat del seu àmbit, amb l’objectiu de desenvolupar els 
programes anuals que es derivin del Pla de Formació Permanent del Professorat de les Illes Balears.  

 
Els centres docents, entesos també com a agents de formació permanent, participen d’aquesta 

estructura organitzativa, al propi centre i amb el cap d’estudis com a representant del CEP al qual estan 
adscrits i com a responsable del Pla de formació del centre, inclòs a la programació general anual. El 
professorat té també representació al Consell del Centre de Professorat al qual està adscrit, i a la 
Comissió de Formació Permanent del Professorat de les Illes Balears.  

 
Per planificar les activitats de formació permanent s’ha de treballar des de diferents nivells de 

concreció. L’elaboració o revisió de normativa, la detecció de necessitats i l’avaluació i elaboració de 
plans plurianuals que defineixen el model, n’és un primer nivell. En un altre, anual, es concreten 
l’assignació de recursos humans i econòmics i el programa de formació i la seva avaluació. Finalment, el 
nivell més operatiu es concreta en les activitats formatives, el seu disseny, desenvolupament i avaluació. 

 
El reconeixement de la formació permanent del professorat actualment està lligat als mèrits 

individuals que es necessiten en pràcticament totes les convocatòries en relació a aspectes laborals de 
la funció docent (accés a la funció docent, concursos de trasllat, comissions de servei per accedir a 
serveis educatius o càrrecs, etc.) i a aspectes econòmics (el complement econòmic específic atorgat per 
acreditar cent hores de formació cada sis anys, el sexenni). Actualment s’observa una minva en la 
capacitat dinamitzadora per a la qual es va regular el reconeixement de la formació, per la qual cosa es 
fa necessària una revisió del model de reconeixement. 
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Activitats 

Has de realitzar dues activitats, l’Activitat 1, Gestió de la formació permanent del professorat, 
i una de les altres tres, participació a un fòrum virtual. 

Activitat 1 Gestió de la formació permanent del professorat 

En relació a l’apartat 4, Procés en la gestió de la formació permanent, indica quines són les unitats 
administratives encarregades de cada acció, quina normativa s’ha d’atendre i complir i quins són els 
agents que han de desenvolupar-la. A les taules següents s’hi anomenen les accions; pots utilitzar la 
taula com a model orientatiu de resposta o bé pots redactar-ho de la manera que trobis més convenient. 

 
Acció: Elaborar nova normativa per regular canvis d’assessories als CEP 
Unitat/s 

administrativa/es 
 

Normativa de 
referència 

 

Agents  
Comentaris  
 
Acció: Elaborar una convocatòria de provisió de places d’assessors/es 
Unitat/s 

administrativa/es 
 

Normativa de 
referència 

 

Agents  
Comentaris  
 
Acció: Realitzar la detecció de necessitats de formació 
Unitat/s 

administrativa/es 
 

Normativa de 
referència 

 

Agents  
Comentaris  
 
Acció: Elaborar el programa anual de formació d’àmbit autonòmic 
Unitat/s 

administrativa/es 
 

Normativa de 
referència 

 

Agents  
Comentaris  
 
Acció: Elaborar el programa de formació d’un CEP 
Unitat/s 

administrativa/es 
 

Normativa de 
referència 

 

Agents  
Comentaris  
 
Acció: Organitzar activitats formatives des de la Conselleria (qualsevol servei que no sigui el 

SFPP) 
Unitat/s  
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administrativa/es 
Normativa de 

referència 
 

Agents  
Comentaris  
 
 
Acció: Convocar, desenvolupar i avaluar una activitat de formació 
Unitat/s 

administrativa/es 
 

Normativa de 
referència 

 

Agents  
Comentaris  

Activitat 2  FÒRUM VIRTUAL: Centres del professorat  

Visita les pàgines web de cada CEP i destria les peculiaritats de cada un (nombre d’assessories i 
àmbits d’actuació, distribució territorial, espais de difusió i de participació, etc.). Fes un breu comentari 
sobre aquestes webs. 

Activitat 3 FÒRUM VIRTUAL: Entitats col·laboradores  

Fes una recerca a la web sobre les activitats de formació que s’organitzen des d’entitats 
col·laboradores. Comenta si les activitats de cada entitat, en el seu conjunt, formen un programa 
formatiu coherent amb les línies prioritàries de formació esmentades al Pla de Formació Permanent del 
Professorat 2008-2012. 

Activitat 4 FÒRUM VIRTUAL: Reconeixement de la formació  

 [Ordre del Conseller d’Educació i Cultura del dia 2 de gener de 2002 per la qual es regula la 
planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari (BOIB núm. 8 de 
17-01-02)] 

 
La nostra comunitat autònoma, com la majoria de les de l’estat, atorga un complement econòmic 

específic al professorat que cada sis anys tengui reconegudes 100 hores de formació: el sexenni. No 
regula emperò quin tipus de formació s’ha de fer; aleshores cada persona pot triar d’entre la gran oferta 
d’activitats de formació o activitats homologades. A més de la participació en activitats de formació 
específiques, es reconeixen també amb crèdits de formació la participació en programes o accions 
administratives diverses com poden ser: tutories de pràctiques, elaboració d’estands a fires del sector, 
formar part de tribunals d’oposicions, programes de divulgació a escoles, titulacions valorades també 
com a requisit, etc. Comenta els avantatges i els inconvenients d’aquest sistema d’acreditació de la 
formació. Quins canvis introduiries? Caldria que el professorat, segons el seu perfil professional 
específic, tengués també acreditades hores de formació d’acord amb aquest perfil?  
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