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INFORME 7/2003, SOBRE EL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL

S’ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DELS ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY I

ES REGULA L’ACCÉS A AQUESTS ENSENYAMENTS

FETS

El 18 de març de 2003, 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 dels estudis superiors de disseny i es regula l’accés a aquests

ensenyaments, en compliment de l’article 6, apartats 7 i 8, de la Llei de consells

escolars de les Illes Balears.

El 21 de març de 2003 es va remetre el projecte de Decret pel qual s’estableix

el currículum dels estudis superiors de disseny i es regula l’accés a aquests

ensenyaments a tots els membres del CEIB per poder fer les seves aportacions

fins el dia 9 d’abril.

El 21 de març de 2003 la Comissió permanent del Consell Escolar de les illes

Balears va determinar que la Comissió d’ordenació i innovació del Consell

Escolar de les Illes Balears fes la proposta d’informe, tot recollint les

aportacions dels membres del CEIB.

El dia 10 d’abril de 2003 la Comissió d’ordenació i innovació del sistema

educatiu va estudiar, elaborar i aprovar l’esborrany d’informe del projecte

esmentat.

El 24 d’abril de 2003, per indicació del president, el secretari va trametre

l’esborrany d’informe redactat per la Comissió d’ordenació i innovació, als

membres del Consell Escolar de les Illes Balears per presentar esmenes fins

dia 12 de maig.

El 10 d’abril de 2003 la Comissió permanent del Consell Escolar de les Illes

Balears va determinar que la proposta d’informe podria passar a consideració

del plenari de dia 16 de maig de 2003.
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CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES

• Article 6, apartat 3, lletra c), es creu convenient que el qui anomeni els

membres del tribunal sigui l’administració. També es proposa l’eliminació de

les lletres d) i e), donat que es considera que ja queda reflectit a la lletra f).

• Article 6, apartat 6, es proposa la següent redacció:

“6. La prova per a majors de 25 anys serà competència del tribunal

esmentat en l’article 6, apartat 3.”

• Article 7, Admissió d’Alumnes.

A l’apartat 3 lletra a), fa referència a què un 25 % de les places seran per

als aspirants que tinguin accés directe.

Es demana que quedi reflectit al decret quins són els aspirants amb accés

directe i amb quins criteris es determinarà el 25 %.

CONSIDERACIÓ FINAL

Aquesta Informe ha estat aprovat pel plenari del Consell Escolar de les Illes

Balears a la sessió de 16 de maig de 2003 per 22 vots a favor, cap en contra i 2

abstencions, corresponents a la totalitat dels membres del Consell Escolar de

les Illes Balears 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, 16 de maig de 2003


