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INFORME DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
SOBRE EL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’ESTABLEIX EL
CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
CORRESPONENT AL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ
DE SISTEMES INFORMÀTICS

FETS
El 7 de novembre de 2002 el conseller d’Educació i Cultura va presentar al
Consell Escolar de les Illes Balears el projecte de decret pel qual s’estableix el
currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic
superior en administració de sistemes informàtics, en compliment de l’article 6
de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.
El 7 de novembre de 2002 la Comissió permanent del Consell Escolar de les
Illes Balears va determinar que la Comissió d’ordenació i innovació fes la
proposta d’informe, tot recollint les aportacions dels diferents sectors del
plenari.
El 12 de novembre de 2002 la Comissió d’ordenació i innovació del sistema
educatiu va estudiar i va aprovar l’esborrany de l’informe elaborat per la
ponència que havia designat el president del Consell Escolar.
El 23 de gener de 2003 la Comissió permanent del Consell Escolar de les Illes
Balears, veient que no s’havien presentat esmenes d’informe dins el termini
previst, va aprovar l’esmentat esborrany com a proposta d’informe per debatre
en el plenari de dia 14 de febrer de 2003.

CONSIDERACIONS GENERALS
El Consell Escolar de les Illes Balears valora positivament la regulació del
currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic
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superior en administració de sistemes informàtics, que és una passa més en
línia d’elaborar uns currículums propis de les Illes Balears per a uns estudis que
són necessaris en el context d’una societat moderna que demana qualificació i
especialització per als futurs professionals.
En el punt 3. 5 (pàg. 56).Hores a distribució del centre, es vol fer constar que
consideram que està bé que hi hagi unes hores a disposició del departament, ja
que així els centres tenen més autonomia per poder adaptar el currículum a les
necessitats reals del cicle. Això no obstant, que s’ha d’anar en compte amb
l’autorització per poder contractar experts provinents del món laboral, ja que
s’hauria d’especificar com es farà la contractació i quina serà la titulació
requerida.
El Consell Escolar de les Illes Balears dóna la conformitat a la resta de redacció
de l’articulat i a l’annex del projecte de decret.

CONSIDERACIÓ FINAL
Aquesta Informe ha estat aprovat pel plenari del Consell Escolar de les Illes
Balears a la sessió de 14 de febrer de 2003 per 20 vots a favor, cap en contra i
cap abstenció, corresponents a la totalitat dels membres del Consell Escolar
presents en el moment de la votació.
Igualment, s’ha acordat trametre l’Informe al conseller d’Educació i Cultura en
compliment del que estableix l’article 46 del Reglament d’organització i
funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

EL SECRETARI,

EL PRESIDENT,

Macià Garcias Salvà

Bernat Sureda Garcia

Palma, 14 de febrer de 2003
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