CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

INFORME NÚM. 5/2009 SOBRE L’AVANTPROJECTE D’ORDRE DE LA
CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA PER LA QUAL S’ESTABLEIX EL
CURRÍCULUM DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES
QUE CONDUEIX A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA A LES ILLES BALEARS.

1. FETS
La Conselleria d’Educació i Cultura va presentar al Consell Escolar de les Illes
Balears, l’avantprojecte d’ordre per la qual s’estableix el currículum de l’Educació
Secundària per a Persones Adultes que condueix a l’obtenció del títol de graduat en
educació secundària obligatòria a les Illes Balears, 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 de les Illes Balears, i va sol·licitar-ne l’informe preceptiu per
tràmit ordinari en data 08/05/2009.
En la mateixa data, la secretaria del CEIB va remetre l’avantprojecte d’ordre als
consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi i en sol·licitud
d’aportacions fins al dia 20/05/2009 d’acord amb l’article 38.2 del Reglament del
CEIB.
En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de data 30/04/2009 es va acordar
que la comissió específica que ha d’estudiar l’avantprojecte d’ordre fos la
d’Ordenació i Innovació del sistema educatiu. També es va acordar nomenar ponent
al conseller Sr. Francesc Arbona Quetglas.
A la mateixa reunió es va acordar la data de reunió de la Comissió específica
d’Ordenació i Innovació del sistema educatiu, per a dia 25/05/2009.
Dins el període establert presentaren aportacions el Consell Escolar de Menorca.
El 25 de maig de 2009 va tenir lloc la reunió de la Comissió específica d’Ordenació i
Innovació del sistema educatiu, en la qual varen ser debatudes les aportacions fetes
a l’avantprojecte d’ordre. Finalment, s’acordà elevar l’esborrany d’informe a la
Comissió Permanent.
En la reunió de la Comissió Permanent celebrada el dia 1 de juny de 2009, després
de la presentació i la revisió de la proposta de l’informe, s’aprovà l’elevació de
l’informe al Ple del CEIB.
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En data 3 de juny la secretaria del CEIB, d’acord amb l’article 43 del Reglament del
CEIB, va remetre l’informe als consellers i a les conselleres per al seu coneixement i
estudi i s’obrí un termini de presentació d’esmenes que finalitzava el 15 de juny.
Dins d’aquest termini no es va presentar cap esmena.
A la reunió del Ple extraordinari celebrat dia 17 de juny de 2009, el ponent va
exposar el contingut de l’informe. Finalment s’aprovà l’informe i es considera com a
definitiu el següent.

2. ANTECEDENTS
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, exposa al preàmbul que la
formació s’ha de concebre com un procés permanent que es desenvolupa durant
tota la vida, ja que la capacitat d’aprendre es manté al llarg dels anys, encara que
canviïn la manera com s’aprèn i la motivació per continuar formant-se. El títol I
dedica una atenció especial a l’educació de persones adultes, amb l’objectiu que tots
els ciutadans tinguin la possibilitat d’adquirir, actualitzar, completar o ampliar els
seus coneixements i les seves aptituds per al seu desenvolupament personal i
professional. Per a això, regula les condicions en què s’han d’impartir els
ensenyaments conduents a títols oficials, alhora que estableix un marc obert i
flexible per realitzar altres aprenentatges i preveu la possibilitat de validar
l’experiència adquirida per altres vies.
La Llei 4/2006 de 30 de març, d’educació i formació permanents de persones adultes
de les Illes Balears, considera que la formació bàsica ha d’articular la seva
organització tenint en compte les necessitats, els interessos i el temps disponible de
les persones adultes i ha de contribuir a donar resposta a situacions socials
específiques i a l’educació permanent per poder garantir el desenvolupament cultural
i econòmic tant de les persones individualment considerades com dels grups socials.
La disposició addicional primera del Reial Decret 1631/2006, pel qual s’estableixen
els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria, diu que
les persones adultes que vulguin adquirir les competències i els coneixements
corresponents a aquests ensenyaments comptaran amb una oferta adaptada a les
seves condicions i necessitats.
La disposició addicional primera del Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual
s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears,
recull els principis i l’estructura organitzativa de l’educació secundària per a persones
adultes.
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L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 8 de setembre de 2008 per la qual
es regula l’organització i el funcionament dels ensenyaments per a les persones
adultes que condueixen a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària
obligatòria a les Illes Balears, (BOIB núm. 146, de 16 d’octubre), és el marc
d’actuació autonòmic per a la impartició d’aquests ensenyaments.
Per això, la Conselleria d’Educació i Cultura, a proposta de la Direcció General de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent, sol·licita l’informe previ del Consell
Escolar de les Illes Balears, per així poder dictar la corresponent normativa.

3. CONTINGUT DEL PROJECTE D’ORDRE
L’avantprojecte d’ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual s’estableix el
currículum de l’Educació Secundària per a Persones Adultes que condueix a
l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears,
consta d’un preàmbul, dos articles, una disposició transitòria y una disposició final
El preàmbul conté les bases legals en las quals es fonamenta l’Ordre i la justificació
de les especificitats de les persones adultes que condicionen l’elaboració dels
currículums.
El contingut de l’avantprojecte d’ordre ve distribuït del mode següent:
Preàmbul
Article 1:
Article 2:

Objecte i àmbit d’aplicació.
Currículum.

Disposició transitòria única:
Disposició final primera:
Annex:

Organització per al curs 2009/2010.
Entrada en vigor.

Àmbit de comunicació.
Àmbit cientificotecnològic.
Àmbit social
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4. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS GENERALS
1. El CEIB insta la Conselleria d’Educació i Cultura que faci efectiu el desplegament
de la Llei 4/2006 de 30 de març, d’educació i formació permanent de persones
adultes de les Illes Balears (BOIB 06/04/2006), especialment que doni prioritat a
la creació del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones
Adultes de les Illes Balears per tal de poder assumir les funcions establertes en
l’article 19.
2. En el preàmbul de l’esborrany d’aquesta Ordre (5è paràgraf), es fa referència a
l’Ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura, de 8 de setembre de 2008 (BOIB n.
146 de 16/10/2008), per la qual es regula l’organització i el funcionament dels
ensenyaments per a les persones adultes que condueixen a l’obtenció del títol de
graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears. Sembla
incongruent que la Conselleria d’Educació i Cultura remeti al Consell Escolar de
les Illes Balears una ordre de currículum i en canvi no hi hagi remés, per al seu
estudi, l’esmentada ordre de regulació i funcionament d’aquests estudis.
3. L’esmentada Llei 4/2006 és la que regula aquests ensenyaments. Sembla lògic
que el desplegament normatiu d’una llei es faci mitjançant decrets. Per a
l’educació infantil, primària, secundària i batxillerat, s’han aprovat decrets que
estableixen els currículums corresponents. No s’entén com és que en l’educació
de persones adultes no hi ha un decret de les mateixes característiques. La seva
organització i funcionament també es normativitzaren mitjançant una ordre.

5. CONSIDERACIÓ FINAL
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el dia 16 de juny de
2009, aprovà aquest informe 5/2009 per unanimitat dels consellers i conselleres
presents, la qual cosa faig constar als efectes del que estableix l’article 6 de la Llei
de consells escolars de les Illes Balears.
Palma, 19 de juny de 2009.
El SECRETARI,

El PRESIDENT,

Mateu Tomàs Humbert

Pere Carrió Villalonga
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