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INFORME NÚM. 01/2018 sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i 

Universitat de dia XX de XXXX de 2018 per la qual es modifica l’Ordre del 

conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es 

regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de 

professorat de les Illes Balears. 

 

1. FETS 

 

La Conselleria d’Educació i Universitat va presentar al Consell Escolar de les Illes 

Balears, el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XX 

de 2017 per la qual es vol modificar l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i 

Universitats de dia 11 de març de 2016, per la qual es regulen l’organització i el 

règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears, i 

va sol·licitar-ne l’informe preceptiu per tràmit ordinari en data 13 de febrer de 

2018. 

 

El dia 13 de febrer de 2018, la secretària del CEIB va remetre el projecte d’ordre 

als consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud 

d’aportacions fins al dia 27/02/2017 d’acord amb l’article 38.2 del Reglament del 

CEIB. 

 

En previsió de la tramitació d’aquest informe, a la reunió de la Comissió 

Permanent del CEIB de dia 6 de febrer de 2018 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. Pere 

Carrió Villalonga.  

 

Dins el període establert no es varen presentar aportacions al projecte d’Ordre i 

per això no es va reunir la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del 

Sistema Educatiu. 

 

A la Comissió Permanent celebrada el dia 12 de març de 2018, el ponent va 

exposar el contingut de l’Informe. Després del debat pertinent, el ponent va 

prendre nota de les modificacions a l’esborrany a fi de poder elevar-lo al Ple del 

CEIB i s’aprovà per unanimitat.  

 

2. INFORME 

 

Esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XXXX de 

2018 per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 

11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de 

funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears. 
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El preàmbul conté les bases legals en les quals es fonamenta l’ordre i una 

exposició de motius.  

 

Les bases legals i els motius als quals fan referència són: 
 

- 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, estableix en l’article 102 que la formació permanent constitueix 

un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les 

administracions educatives i dels mateixos centres docents i l’article 103.1 

determina que les administracions educatives han de planificar les 

activitats de formació del professorat, garantir una oferta diversificada i 

gratuïta d’aquestes activitats i establir les mesures oportunes per afavorir la 

participació del professorat en aquestes activitats. 
 

- 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 estableix en l’article 5 d que és un 

objectiu, entre d’altres, de la formació permanent del professorat apropar 

la formació als centres docents, comptant amb diferents nivells de 

planificació i gestió, i reforçar la formació pràctica, per facilitar iniciatives i 

acords pedagògics entre els equips docents d’un mateix centre. 
 

- L’article 9 del mateix Decret 41/2016 determina que els centres de 

professorat, adscrits a la Direcció General de Formació Professional i 

Formació del Professorat, són centres per a la formació del professorat i 

que han de promoure el desenvolupament professional del professorat per 

mitjà de la dinamització de la formació permanent contextualitzada en la 

pràctica professional, especialment per mitjà de la formació en els 

mateixos centres educatius o de centres en xarxa. 
 

- Decret 41/2016, que estableix que correspon a la Conselleria d’Educació i 

Universitat la planificació, la creació i la supressió dels centres de 

professorat, així com garantir-ne la coordinació i l’article 10.2 determina 

que la Conselleria d’Educació i Universitat ha d’establir l’organització i el 

règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes 

Balears. 
 

- L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 

per la qual es regula l’organització i el règim de funcionament de la xarxa 

de centres de professorat estableix a l’article 2 els centres de professorat 

que constitueixen la xarxa de centres de professorat i l’àmbit geogràfic de 

cada un dels centres de professorat. 
 

- Aquesta disposició s’ajusta als principis de bona regulació en l’exercici de 

la potestat reglamentària que recull l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 
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d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. S’ajusta al principi de necessitat per fer possible una intervenció 

formativa més vinculada als centres educatius, al principi d’eficàcia en tant 

amb el nou centre de professorat es permetrà que un major nombre de 

centres docents tenguin programes de formació, al principi de 

proporcionalitat i transparència ja que s’estableix una distribució territorial 

coneguda  per la comunitat educativa i a l’hora equilibrada entre el 

nombre de centres que tenen adscrits cada centre de professorat d’acord 

amb la seva tipologia. Per últim, garanteix la seguretat jurídica quant a la 

creació d’un nou centre de professorat i l’eficiència en l’acció formativa que 

ha de desenvolupar. 
 

- El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel 

qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les 

conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears estableix a l’article 2.4 que les competències en matèria de 

formació permanent del professorat les exerceix la conselleria d’Educació i 

Universitat a través de la Direcció General de Formació Professional i 

Formació del Professorat. 
 

El contingut de l’ordre ve distribuït del mode següent: 

 

Preàmbul: Bases legals i motivació. 

Article únic: Modificacions que es proposen.  

Disposició final única: Entrada en vigor. 

 

3. CONSIDERACIÓ GENERAL 

 

D’acord amb la línia del 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 aprovat consideram que és positiva la 

descentralització dels centres de professorat. 

 

7. CONSIDERACIÓ FINAL  

 

El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària dia 28 de març de 

2018 aprovà aquest Informe 01/2018 per assentiment. 

 

Palma, 28 de març de 2018 

 

La secretària       El president 

 

 

 

Margalida Salom Torrens     Pere Carrió Villalonga 


