
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Direcció General d’Innovació

1

INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ, SO BRE
L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS EDUCA TIUS
INTEGRATS EN UN SERVEI EDUCATIU GENERAL  PER AL CUR S 2007-2008

1. Introducció

El servei educatiu general  integra el conjunt de serveis educatius del Departament
d’Educació en un entorn territorial d’una comarca, municipi o districte, per facilitar
el suport a la política educativa del Departament d’Educació, afavorir una
intervenció  coordinada als centres i una acció integrada als entorn educatius.
El Departament d’Educació té la voluntat de regular en una normativa especifica
els serveis educatius generals. Fins que no es reguli convenientment, cal dictar
unes instruccions orientades a afavorir un plantejament d’actuació comuna entre
tots els serveis educatius d’abast general i territorial (EAP, CRP, ELIC). L’actuació
de serveis educatius específics,  l’àmbit territorial dels quals és supracomarcal
(CREDA, CdA, CREC o d’altres) s’haurà de realitzar de forma integrada i
coordinada amb el servei educatiu general de cada entorn territorial.

2. Prioritats específiques per al curs 2007-2008

Les prioritats d’actuació dels serveis educatius generals que integren els serveis
educatius en un entorn territorial seran les descrites amb caràcter general a les
instruccions d’organització i funcionament dels serveis educatius per al curs 2007-
2008.
Pel que fa al procés d’integració dels serveis es prioritzaran les següents
actuacions:
a) Concretar uns objectius comuns en un pla d’actuació comú que garanteixi la

coherència amb les prioritats del Departament d’Educació i les directrius
proposades pel consell del servei educatiu integrat.

b) Programar un pla d’intervenció comú en cadascun dels centres educatius, i al
sector, en què s’incloguin les prioritats especifiques de cada servei educatiu.

c) Integrar la gestió dels diferents serveis educatius (gestió econòmica,
administrativa, documental i informàtica).

d) Gestionar i coordinar el temps dels professionals dels diversos serveis amb
una visió d’intervenció integrada als centres educatius.

e) Planificar en la perspectiva global del servei educatiu integrat el treball de la
persona que realitzi tasques d’administració.
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3. Organització del servei

A cada servei educatiu general integrat es designarà el coordinador del servei. Així
mateix es constituirà una comissió tècnica, un consell i un plenari.

3.1 Funcions del coordinador/a
- Coordinar l’actuació dels diferents serveis que formen part del servei educatiu

general integrat (CRP, EAP, ELIC) i les actuacions dels serveis educatius
específics en l’alumnat de centres de l’entorn territorial d’acord amb les
direccions dels serveis (CREDA, CREC).

- Presentar als serveis territorials, o en el cas de Barcelona a l’òrgan corresponent
del Consorci d’Educació, el pla d'actuació i la memòria anual.

- Presentar als serveis territorials, o en el cas de Barcelona a l’òrgan corresponent
del Consorci d’Educació, el pressupost anual i la liquidació corresponent.

- Fer el seguiment del desenvolupament de les  actuacions comunes, aprovades
pel consell del servei educatiu integrat.

- Coordinar els diferents àmbits d’organització interna.
- Representar el servei educatiu integrat.
- Convocar i presidir la comissió tècnica, el consell i el plenari.

Per desenvolupar aquestes funcions, el coordinador podrà proposar, en el pla
d’actuació. La dedicació següent:
- Quan el nombre de professionals assignats al servei educatiu integrat no sigui

superior a 15: fins a 7, 5  hores setmanals.
- Quan el nombre de professionals assignats sigui entre 16 i 30: fins a 10 hores

setmanals.
- Quan el nombre de professionals assignats sigui superior a 30: fins a 15 hores

setmanals.

Atès que part de les tasques que es fan des de la direcció de cada servei es
realitzaran de manera comuna pel servei educatiu integrat, alguna de les hores
previstes per a la direcció del mateix servei, per a aquestes actuacions, es
comptabilitzarà en aquesta dedicació. Així mateix, caldrà que hores de les
assignades al treball intern de cada servei es destinin a la coordinació del servei
educatiu integrat.

3.2 Comissió tècnica
La comissió tècnica és una comissió de coordinació interna presidida pel
coordinador/a i formada per:
- Director/a del CRP
- Director/a de l'EAP
- Un representant de l' ELIC
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Igualment podran participar en la comissió tècnica un representant dels diferents
professionals itinerants (logopedes del CREDA, mestres per a deficients visuals,
fisioterapeutes) que donen atenció a la zona, quan es tractin temes vinculats  a les
seves funcions. Quan el servei educatiu integrat coincideixi amb la seu central del
CREDA, el representant podrà ser el director/a del CREDA.

Són funcions de la comissió tècnica:
- Establir els criteris per a l’actuació interna del servei, consultat el plenari.
- Identificar les necessitats dels centres educatius, l’alumnat i les famílies i el

sector territorial de la zona.
- Elaborar la proposta de pla d’actuació i memòria a partir dels objectius i

actuacions prioritàries definits pel plenari.
- Fer el seguiment del desenvolupament de les activitats.
- Coordinar la integració de les actuacions dels professionals dels serveis

educatius vetllant per l’eficàcia de la intervenció en els centres.

La comissió tècnica realitzarà, com a mínim, una reunió mensual

3.3 Plenari
És l’òrgan de participació de tots els professionals del servei educatiu. Està
integrat per la totalitat dels professionals que hi presten serveis i és presidit pel
coordinador/-a.

Són funcions del plenari:
- Participar en l’elaboració del pla d’actuació i de la memòria.
- Informar i aportar propostes a la comissió tècnica i a l’equip directiu sobre

l’organització dels recursos humans i materials i la programació general.
- Promoure iniciatives en l’àmbit de la innovació i formació de la zona.

Es reunirà una vegada per trimestre amb caràcter ordinari i sempre que el
convoqui el coordinador/a o ho sol·liciti un terç, com a mínim, dels seus membres.
És preceptiu celebrar una reunió a principi i a final de curs escolar. L’assistència al
plenari és obligatòria per a tots els seus membres.
A les sessions del plenari hi podran participar els professionals itinerants
(logopedes del CREDA, mestres per a deficients visuals i fisioterapeutes) que
donen atenció a la zona quan es tractin temes vinculats a les seves funcions.

3.4 Consell
És l’òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa de la zona. Està
presidit pel coordinador/a del servei. En formaran part representants de:
- els diferents serveis implicats,
- els equips directius de la zona,
- els moviments de renovació pedagògica o col·lectius docents (si escau) i
- els organismes locals (si escau).
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Tindrà les funcions següents:
- Proposar directrius per a l’elaboració del pla d’actuació.
- Informar la proposta de pla d’actuació, que es trametrà als serveis territorials per

a la seva aprovació.
- Informar el pressupost i la liquidació corresponent, que es trametrà als serveis

territorials, o en el cas de Barcelona a l’òrgan corresponent del Consorci
d’Educació, per a la seva aprovació.

- Fer propostes per a la participació del servei en actuacions compartides amb
diferents entitats i òrgans d’altres administracions.

- Promoure l’optimització de l’ús dels seus recursos i instal·lacions.

El consell assumirà les funcions que fins ara feia la Comissió del PFZ, d’acord
amb les Instruccions que regulen el PFZ 2007-2008.

És preceptiu celebrar, com a mínim, una reunió del consell al principi i una al final
del curs escolar.

4. Gestió interna

Els serveis que conformen el servei educatiu integrat unificaran els aspectes de
gestió següents: Gestió econòmica, gestió administrativa, gestió documental,
gestió informàtica, gestió de l’equipament i imatge corporativa.

4.1. Gestió econòmica
Els serveis educatius integrats tindran autonomia de gestió econòmica, com la
resta de serveis educatius, i disposaran de pressupost propi. La gestió econòmica
dels serveis estarà unificada i en el seu primer pressupost absorbirà, si és el cas,
els romanents dels serveis que s’hagin integrat. La gestió econòmica es regirà
d'acord amb la Disposició addicional quinzena de la Llei 21/2001, de 29 d’octubre,
de mesures fiscals i administratives, i per l'Ordre ENS/440/2003, de 16 de gener,
per la qual es regula el règim d’autonomia de gestió econòmica dels serveis
educatius del Departament d'Educació.

El coordinador/a del servei, d’acord amb la comissió tècnica, elaborarà el
pressupost de l’any 2008 i el presentarà al consell del servei educatiu perquè
l’informi. Aquest pressupost es lliurarà al servei territorial que pertoqui, i en el cas
de Barcelona ciutat, a l’òrgan corresponent del Consorci d’Educació, d'acord amb
el format i calendari que fixarà la Direcció General d’ Innovació, per al seu estudi i
aprovació. En la fase experimental es treballarà amb el codi de centre i el NIF del
servei al qual pertany el coordinador/a, llevat de situacions excepcionals que així
es determini.
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4.2. Gestió administrativa
El coordinador/a del servei, d’acord amb la comissió tècnica, farà el seguiment i
valoració del desenvolupament de les funcions de la persona que s’ocupi de les
tasques administratives.

4.3. Gestió documental
Els objectius comuns del servei educatiu orientaran l’adquisició de  novetats i la
difusió de recursos disponibles.

4.4. Gestió informàtica
El servei educatiu integrat disposarà d’una estructura informàtica comuna, amb la
dotació de l’equipament corresponent, per tal de donar suport als ordinadors i
perifèrics dels diferents serveis educatius integrats. Aquesta estructura permetrà
millorar el nivell de seguretat, la confidencialitat de les dades, automatitzar alguns
processos, compartir perifèrics i facilitar les tasques de manteniment. El
coordinador/a nomenarà la persona del servei que s’ocuparà de l’administració de
la  xarxa; és a dir, d’actualitzar altes i baixes d’usuaris, de distribuir els espais dins
la xarxa, d’emmagatzemar les còpies de seguretat, etc.

4.5. Gestió de l’equipament
Els objectius comuns del servei educatiu integrat orientaran els criteris d’utilització
de l’equipament de reprografia, audiovisual, etc. de què disposin. El coordinador/a
del servei, d’acord amb la comissió tècnica de coordinació, farà el seguiment i
valoració d’aquesta gestió.

4.6. Imatge corporativa
El servei educatiu general integrat tindrà una única imatge corporativa i un portal
web únic, a partir del qual es tingui accés als dels diferents serveis educatius que
en formen part (CRP, EAP, ELIC) i la vessant territorial dels altres serveis
educatius específics que actuïn a la zona.

5. Pla d’actuació i memòria

El servei educatiu elaborarà un únic pla d’actuació i una única memòria que
prevegi:
- actuacions comunes que han de ser desenvolupades coordinadament pels

diferents equips i professionals;
- actuacions específiques que han de ser desenvolupades per cada equip del

servei educatiu integrat en relació amb les funcions que li són específiques.
(Vegeu els annexos corresponents a cada servei en les Instruccions d’inici de
curs a la pàgina Web del Departament d’Educació).
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El document del pla d’actuació tindrà els apartats següents:

1. Estructura i organització del servei educatiu integrat
1.1 Serveis, programes i professionals que l’integren
1.2 Òrgans de gestió

1.2.1 Coordinador/a
a) Equip al qual està adscrit
b) Dedicació horària a les funcions directives

1.2.2 Comissió tècnica
a) Composició (professionals i equip al qual estan adscrits)
b) Calendari de reunions

1.2.3 Consell
a) Composició (professionals i equip o organisme o institució al
qual estan adscrits)
b) Calendari de reunions

2. Objectius i actuacions comuns del SE
2.1 Característiques i necessitats de la zona
2.2 Objectius prioritaris del servei educatiu integrat
2.3 Projectes integrats i agents

3. Plans d’actuació específics de cada un dels serveis i programes que integren el
 servei educatiu.
4. Horaris i calendari

4.1 Horari del servei
4.2 Horari dels professionals
4.3. Calendari de festes locals i de lliure disposició

El document de la memòria tindrà els apartats següents:
1. Dades identificatives del servei educatiu integrat
2. Valoració qualitativa i quantitativa de les actuacions realitzades
3. Propostes de millora per al curs següent
4. Memòries específiques de cada un dels serveis i programes que integren el

servei educatiu

Joan Badia i Pujol
Director general d’Innovació

Barcelona, 4 de juliol de 2007


