
PTSC A TOTES LES ETAPES 
PROFESSORAT TÈCNIC D’ATENCIÓ A LA COMUNITAT A TOTES LES ETAPES 

 
Després de les darreres notícies sorgides a premsa, des del Col·lectiu de PTSC de les 
Illes Balears volem manifestar que, dins el Sistema Educatiu Balear existeix la figura 
que prové del món social, anomenada PTSC (Professorat Tècnic de Serveis a la 
Comunitat) des dels anys 90.  
 
Molts/es dels/les PTSC que treballem dins el sistema educatiu provenim del camp 
social: de l’educació social, treball social, psicologia i pedagogia.  
 
Aquesta figura tant pot treballar dins EOEPs, EAPs, CEE i IES, com impartir classes a 
cicles formatius.  
 
Fins el moment la figura de PTSC a Balears dins EOEP i EAP ha treballat a educació 
infantil i a educació primària, atenent un elevat nombre de centres (entre 5 i 12 
centres) com a professional i dins alguns IES d’especial dificultat.  
 
L’ordre del Conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019 per la qual es 
regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional de les 
Illes Balears, publicada al BOIB nº 70 de data 25/5/2019 , ja estableix que la figura de 
PTSC ha de formar part dels Departament d’Orientació de Secundària:  
 

“Secció 5a Departaments d’orientació (DO)  
Article 19 Concepte i estructura  

1.  Els departaments d’orientació (DO) són els òrgans responsables de garantir 
la intervenció psicopedagògica i de contribuir al desenvolupament de 
l’orientació educativa, social i professional dels alumnes dels centres 
docents que imparteixen els ensenyaments d’educació secundària 
obligatòria i/o postobligatòria.  

 S’han de constituir departaments d’orientació als centres següents: instituts 
d’educació secundària (IES), centres concertats que imparteixen educació 
secundària, centres integrats de formació professional (CIFP), centres de 
règim especial i centres d’educació de persones adultes (CEPA).  

3.  Els departaments d’orientació estan integrats per:  
a)  Professors de l’especialitat d’orientació educativa.  
b)  Professors tècnics de serveis a la comunitat. (PTSC). 
c)  Mestres de l’especialitat de suport educatiu (PT). 
d)  Mestres d’audició i llenguatge (AL).  
e)  Professors d’àmbit dels cossos docents que correspongui per al 

disseny, implementació i avaluació de programes específics.  
f)  Quan el centre compti amb auxiliars tècnics educatius (ATE), 

fisioterapeutes o altres professionals que poguessin necessitar els 
alumnes segons les seves necessitats específiques de suport educatiu i 
segons estableixi la Conselleria d’Educació i Universitat, aquests 
professionals han de formar part del departament d’orientació.”  

 



Fa temps que el col·lectiu de PTSC, així com ho estableix l’ordre del Conseller, 
reclamem que la nostra figura pugui incorporar-se a totes les etapes de l’educació.  
 
I continuem reclamant, que a totes les etapes de l’educació és on la nostra figura ha 
d’establir-se de forma estable als centres educatius i així que no depengui de 
programes, garantint la seva continuïtat així com tenint les mateixes condicions 
laborals que els nostres companys docents.  
 
Ens agradaria fer constar que aquesta és una oportunitat per a:  

▪ Visibilitzar la figura de PTSC i les nostres funcions dins els centres 
educatius.  

▪ Incloure l’especialitat de PTSC a un EOEP (dins Orientació) al Màster de 
Formació al Professorat.  

▪ Formació continua per a tots/es els/les PTSC de les Illes, a fi de ser una 
figura especialitzada i anar actualitzant els nostres coneixements en temes 
com prevenció d’abús sexual, maltracte infantil, assetjament, etc. 

▪ Tenir més disponibilitat de temps als centres per a poder dur a terme els 
projectes de prevenció comunitària:  

• En absentisme.  
• Acollida a nouvinguts.  
• Acompanyament familiar i grups de criança positiva.  
• Prevenció de l’assetjament i autòlisis.  
• Promoure el bon tracte entre iguals.  
• Coordinació amb la xarxa comunitària.  

 
Per tot això, el fet de tenir la figura de PTSC a totes les etapes, reduint ràtios i 
millorant l’atenció als centre educatius, repercutirà en la millora de la qualitat 
educativa.  
 
 
Col·lectiu de PTSC de les Illes Balears  
 


