lnstruccions per a la distribució del fons escolar d 'emergència social als
centres educatius públics de les llles Balears
L'accés a l'educació en igualtat de condicions per a tot l'alumnat requereix de mesures d’ajuts per facilitar l'accés
de l'alumnat procedent de famílies amb dificultats econòmiques i socials als serveis complementaris i material
escolar per una educació inclusiva cobrint les seves necessitats alimentaries i escolars bàsiques.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a
la millora de la qualitat educativa, en el capítol ll del títol V recull l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió
econòmica dels centres, indicant expressament la necessitat d'elaborar un projecte educatiu dins el qual es
promoure una col∙laboració important en foment de la convivència i facilitació del compliment de l'escolaritat.
L' article 83 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que, per garantir la igualtat de tots els
ciutadans en l'exercici del dret a l'educació, s'han d'arbitrar beques i ajuts a l'estudi per compensar situacions
socioeconòmiques desfavorables.
Objecte
L'objectiu d'aquest fons escolar d’emergència és atendre situacions de necessitat social als centres educatius
públics de les llles Balears en matèria d'alimentació i altres necessitats educatives per alumnat amb necessitats
econòmiques i socials sobrevingudes pel curs 2017‐2018. Aquest fons pot ser utilitzat per cobrir les necessitats
immediates de l'alumnat que no s'ho puguin pagar i que els centres detectin en matèria de:
• Alimentació
• Llibres de text
• Material didàctic i escolar
Participants
Hi participen els centres públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundaria i d'educació
especial que depenen de la Conselleria d'Educació i Universitat.
Recursos econòmics
Cada centre comptarà amb una partida econòmica complementaria en les despeses de funcionament de centre.
L' assignació tindrà un caràcter finalista i es calcularà en funció del nombre d' alumnes del centre i de la mitjana
d'ajudes de menjador rebudes pel centre.
Comissió de valoració
Els centres educatius crearan una comissió delegada del Consell Escolar de Centre segons l'article 21,5 del decret
119/2002 per als Centres d'Educació Infantil i Primària o l'article 22.5 del decret 120/2002 per els Instituts d'
Educació Secundaria que, a proposta de la direcció del centre, valorarà els casos de necessitat dels que el centre
en tingui coneixement.
S'ha d'assegurar la confidencialitat de les dades deis alumnes de la manera que la comissió cregui més
convenient.
Justificació
El centre haurà de justificar la distribució dels fons.
Les despeses es poden pagar tant per banc com per caixa, i s’han de justificar per part de les famílies amb
factures, tiquets de compra o rebuts on es reflecteixi el concepte i el seu import.
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