CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Informe 6/2002

INFORME SOBRE EL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S'ESTABLEIX EL
CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ CORRESPONENT AL
TÍTOL DE TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.
Atès que el 4 d’abril de 2002 la Conselleria d’Educació i Cultura va presentar al
Consell Escolar de les Illes Balears la proposta de decret pel qual s'estableix el
currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en gestió
administrativa, en compliment de l’article 6 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de consells escolars.
Atès que el conseller d'Educació i Cultura va sol·licitar l'informe preceptiu del
Consell Escolar de les Illes Balears per via d'urgència per raó de la transcendència
social de la norma, ja que afecta els currículums d’estudis que han d’entrar en vigor
el curs vinent i per la complexitat del procés d'elaboració i publicació de la norma,
que ha hagut de ser sotmesa a consulta de distintes instàncies, a més del Consell
Escolar, abans que sigui aprovada pel Consell de Govern i publicada en el BOIB.
Atès que el president del Consell Escolar de les Illes Balears, fent ús de les
competències i previsions de l'article 39.3 del Reglament d'organització i
funcionament del CEIB, el 8 d'octubre de 2001 ha resolt que sigui la Comissió
permanent qui elabori el projecte d'informe preceptiu.
Atès que la Comissió permanent, en aplicació dels articles 24.g, 38 i 39. 3 del
Reglament d'organització i funcionament del CEIB, el 19 de abril de 2002 ha
aprovat per unanimitat el projecte de l'informe 6 /2002,
Se sotmet a aprovació del plenari del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 26
d’abril de 2002 el següent:
INFORME
Consideracions prèvies
Primera.
El Consell Escolar de les Illes Balears ha de valorar positivament que la proposta
de decret véngui avalada per consultes amb els sectors productius implicats i amb
l'Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears, i que s’hagi sotmès a
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informe del Consell de Formació Professional de les Illes Balears, i del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears.
Segona.
El Consell Escolar de les Illes Balears sol·licita que en properes ocasions s’adjuntin
els informes que hagin emès altres òrgans com el Consell de Formació
Professional de les Illes Balears i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears o
altres que puguin ser consultats.

Consideracions a l’annex.
Primera.
Encara que el Consell Escolar de les Illes Balears és conscient que la durada total
ve determinada per la normativa bàsica, considera que el CFGM de Gestió
Administrativa amb una durada de 1.300 hores, tal i com està establert, és
insuficient per a la formació dels alumnes. En primer lloc, per les competències
professionals exigides en determinats mòduls, i en segon lloc, per la poca
maduresa adquirida per l’alumne en les tasques administratives.
Segona.
El Consell Escolar de les Illes Balears observa que els conceptes referits a les
relacions laborals es repeteixen en el mòdul de Gestió Administrativa de Personal i
en el mòdul de FOL. Els temes relacionats amb salut i prevenció es repeteixen en
el mòdul de Comunicació, Arxiu de la Informació i Operatòria de Teclats i en el
mòdul de FOL. Aquesta redistribució de continguts faria possible la inclusió de
temes de fiscalitat encara que siguin conceptes bàsics referits a IRPF, IAE, etc,
que es noten a faltar.
Tercera.
Per raó de l’entorn econòmic de les Illes Balears, el Consell Escolar considera que
s’hauria d’incloure dins el currículum un mòdul de llengües estrangeres.
Quarta.
En relació a l’apartat 3.5 de l’annex, on es parla de les hores a disposició del
departament, es considera positiu que puguin completar el currículum amb
l’adaptació a les necessitats de desenvolupament econòmic, social i de recursos
del seu entorn socioproductiu i de les característiques de l’alumnat i que amb
aquesta finalitat es pugui autoritzar la contractació d’experts provinents del món
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laboral, però es creu que s’haurien d’establir indicacions en relació al tipus de
contracte i a la titulació o formació d’aquests experts.
Cinquena.
A l’ apartat 4 de l’annex, on es determinen les titulacions del professorat que ha
d’impartir cada mòdul: Mòdul professional 7. Aplicacions informàtiques: També
hauria de tenir atribució docent el professorat del cos tècnic de formació
professional de l'especialitat de Sistemes i aplicacions informàtiques.

Consideració final
El ple del Consell Escolar de les Illes Balears, reunit el 26 d’abril de 2002, amb
l’assistència de 21 membres amb veu i vot, ha aprovat per unanimitat, aquest informe.

EL SECRETARI,

Maci à Garcias Salv à

EL PRESIDENT,

Bernat Sureda Garcia

Palma, 26 d’abril de 2002
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