CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

INFORME NÚM. 01/2017 SOBRE L’ESBORRANY D’ ORDRE DEL CONSELLER
D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT DE DIA XX DE XX DE 2017, PER LA QUAL ES
REGULEN LES ESTADES FORMATIVES, EN LA MODALITAT D’EXPERIÈNCIA
FORMATIVA, DEL PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE
CENTRES PÚBLICS EN EMPRESES I ENTITATS.
1. FETS
La Conselleria d’Educació i Universitat va presentar al Consell Escolar de les Illes
Balears, l’esborrany d’Ordre de dia XX, de XX de 2017, per la qual es regulen les
estades formatives, en la modalitat d’experiència formativa, del professorat de
formació professional de centres públics en empreses i entitats.
El dia 7 de febrer de 2017, la secretaria del CEIB va remetre l’esborrany d’Ordre
als consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud
d’aportacions fins al dia 21/02/2017 d’acord amb l’article 38.2 del Reglament del
CEIB.
A la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de data 08/02/2017 es va acordar
que la comissió específica que ha d’estudiar el projecte de decret fos la
d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu. També es va acordar nomenar
ponent al conseller Sr. Jordi Vallespir Soler.
Dins el període establert varen presentar aportacions al projecte d’Ordre els
consellers i conselleres en representació de: FE-CCOO, UGT, STEI, UOB i UCTAIB.
A la reunió de la Comissió específica d’Ordenació i Innovació del Sistema
Educatiu celebrada el dia 6 de març de 2017 varen ser esmentades i debatudes
àmpliament totes les aportacions fetes al projecte d’ordre. Es varen recollir les
aportacions consensuades per la majoria dels membres de la Comissió per a la
realització de l’informe a fi de poder elevar-lo a la Comissió Permanent.
A la Comissió permanent celebrada el dia 15 de març de 2017, el ponent va
exposar el contingut de l’informe en base a les aportacions consensuades o
aprovades per majoria a la reunió de la Comissió Específica d’Ordenació i
Innovació del Sistema Educatiu. Després del debat pertinent, se va aprovar per
unanimitat i se va elevar al Ple del Consell.
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2. CONTINGUT DE L’ORDRE
L’esborrany d’ordre del conseller d’educació i universitat de dia xx de xx de 2017,
per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d’experiència
formativa, del professorat de formació professional de centres públics en
empreses i entitats consta d’un preàmbul, onze articles, una disposició addicional
única, una disposició derogatòria única, una disposició final única.
El preàmbul conté les bases legals en les quals es fonamenta l’Ordre i una
exposició de motius. Les bases legals fan referència a 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, l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, el Decret 91/2012,
de 23 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació
professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a
les Illes Balears, el Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació
permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, l’Ordre de 27 de març de 2009, de la consellera
d’Educació i Cultura, per la qual es regula la realització d’estades de formació en
empreses de les Illes Balears del professorat dels cossos d’ensenyament secundari i
professors tècnics de formació professional, que imparteix cicles formatius de
formació professional i programes de qualificació professional inicial (BOIB núm.
57 Ext. de 20 d’abril de 2009), la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
El contingut de l’ordre ve distribuït del mode següent:
Preàmbul
Article 1:
Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2:
Objectius de les estades formatives
Article 3:
Convocatòries i destinataris
Article 4:
Elecció de l’empresa o entitat
Article 5:
Període i durada de les estades
Article 6:
Presentació de projectes
Article 7:
Selecció de projectes
Article 8:
Criteris de selecció
Article 9:
Renúncies
Article 10: Obligacions dels beneficiaris
Article 11: Seguiment i avaluació
Disposició addicional única: Vinculació amb l’ens públic o empresa d’acolliment
Disposició derogatòria única: Norma que es deroga
Disposició final única: Entrada en vigor
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3. CONSIDERACIONS GENERALS
Pensam que s’ha d’incorporar a tot l’esborrany d’Ordre, inclòs al títol, la
possibilitat de la formació per al professorat dels centres privats que imparteixen
cicles de Formació Professional concertats.
Demanam el compromís d’augmentar el pressupost destinat a la formació
d’aquests professionals en benefici de la qualitat de formació i preparació de
l’alumnat que decideix fer formació professional.
Ha de quedar clar el compromís i l’obligació de l’administració educativa per
dotar els docents que s’acullin en aquestes estades formatives de:
 Ajudes econòmiques
 Reduccions d’horari lectiu i/o complementari
 Compensacions de l’horari durant el curs si s’ha fet formació permanent a
les illes, a la resta de l’estat o a l’estranger durant les vacances, etc.
 Possibilitat de tenir l'equivalent a una llicència d'estudis per poder fer les
estades en empresa i tenir un ajut econòmic per anar a l'estranger a
aprendre i reciclar-se.
 Mantenir els cursos de formació de l’EBAP.
4. CONSIDERACIONS AL PREÀMBUL
Al final del 4t paràgraf, després de la Llei 39/2015 i de la Llei 40/2015, cal afegir
la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes que figura a l’article 7
d’aquesta Ordre.
5. CONSIDERACIONS A L’ARTICULAT
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
On diu: La present Ordre té per objecte regular la realització d’estades formatives,
en la modalitat d’experiència formativa, del professorat del cossos d’ensenyament
secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteixen cicles

formatius de formació professional als centres públics dependents de la
Conselleria d’Educació i Universitat.
Hauria de dir: La present Ordre té per objecte regular la realització d’estades
formatives, en la modalitat d’experiència formativa, del professorat del cossos
d’ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que

imparteixen o estan en condicions d’impartir cicles formatius de formació
professional als centres públics dependents de la Conselleria d’Educació i
Universitat i cicles formatius concertats als centres privats-concertats .
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Article 5.Període i durada de les estades
S’hauria d’eliminar del punt 3 d’aquest article el text següent: El període en el qual

es realitza l’estada no podrà ser coincident amb l’horari lectiu del professorat que
la duu a terme, ni amb l’horari de permanència en el centre, ni amb les activitats
programes pel centre educatiu que siguin de compliment obligatori.

D’aquesta manera si, a través d’una llei, es pot modificar l’article 21 del Decret llei
5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives
per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de
las Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, es podran convocar les
llicències per estudis i atorgar els permisos corresponents per a la realització de les
estades formatives en horari laboral permetent la substitució del personal docent
que fa l’estada.
6. CONSIDERACIÓ FINAL (Pendent resolució ple).
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el dia 4 d’abril de
2017, va aprovar aquest Informe 01/2017 per unanimitat, la qual cosa faig
constar als efectes del que estableix l’article 6 de la Llei de consell escolars de les
Illes Balears.
Palma, 5 d’abril de 2017
La secretària

El president

Margalida Salom Torrens

Pere Carrió Villalonga
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