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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 9449

Ordre del conseller d�Educació i Cultura de dia 6 de maig de 2003, per la qual es nomenen nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears

Atesa l�Ordre del conseller d�Educació i Cultura de dia 12 de març de 2001, per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes Balears
(BOIB núm. 34, de 20 de març de 2001);

Atesa l�Ordre del conseller d�Educació i Cultura de dia 30 de maig de 2001, per la qual es nomenen els membres suplents del Consell Escolar de les Illes
Balears (BOIB núm. 69, de 9 de juny de 2001);

Atesa l�Ordre del conseller d�Educació i Cultura de dia 21 de març de 2003, per la qual es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB
núm. 50, de 10 d�abril de 2003);

Atès l�escrit de la FAEB, que proposa substitució i nous nomenaments de representants d�aquesta confederació en el Consell Escolar de les Illes Balears;

Atès l�escrit del Consell de Mallorca, que proposa nous nomenaments de representants d�aquesta organització en el Consell Escolar de les Illes Balears;

Atès l�escrit del sindicat independent ANPE, que proposa substitucions i nous nomenaments de representants d�aquesta organització en el Consell Escolar de
les Illes Balears;

Atès l�escrit del Consell d�Eivissa i Formentera, que proposa substitucions i nous nomenaments de representants d�aquesta organització en el Consell Escolar
de les Illes Balears;

Atesa la proposta de substitucions i nomenaments de representants titulars i suplents que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el 5 de maig
de 2003, d�acord amb el que disposa l�article 17 del Reglament d�organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears;

Dict la següent 

Ordre

1. Rellevar, com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s�indiquen:

Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l�ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions i organitza-
cions sindicals:

En representació del sindicat independent ANPE

- Titular Adolfo Fernández Rodado

Grup c: Representants d�alumnes d�ensenyament no universitari:

- Titular:  Jaume Llofriu Pons
- Suplent:  Amadeu Corbera Jaume

Grup k: Representants dels consells insulars:

En representació de la Consell d�Eivissa i Formentera: 

- Suplent:  Santiago Ferrer Costa

2. Nomenar els membres del Consell Escolar de les Illes Balears que tot seguit s�indiquen:

Grup a: Representants del professorat dels nivells educatius de l�ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposats per les associacions i organitza-
cions sindicals:

En representació del sindicat independent ANPE

- Titular:  Pere J. Mir Martorell
- Suplent:  Margarita Navarro Alorda

Grup c: Representants d�alumnes d�ensenyament no universitari:

Alumnes del sector públic
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- Titular:  Maria Fullana Company
- Titular:  Maria Gelabert Oliver
- Suplent d�ambdues titulars:  Emma Montserrat Calbó

Alumnes del sector privat:

- Titular:  Josep Móra Serra

Grup k: Representants dels consells insulars:

Representant del Consell Insular d�Eivissa i Formentera:

- Suplent:  Ildefons Joan Marí

Representant del Consell Insular de Mallorca:

- Titular:  Maria Antònia Vadell Ferrer
- Suplent:  Antoni Orell Soitiño

3. Modificar l�Ordre del conseller d�Educació i Cultura de dia 12 de març
de 2001, per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar de les Illes
Balears (BOIB núm. 34, de 20 de març de 2001), i l�Ordre del conseller
d�Educació i Cultura de dia 30 de maig de 2001, per la qual es nomenen els
membres suplents del Consell Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 69, de 9
de juny de 2001), pel que fa als nomenaments i a les baixes dels representants
esmentats en aquesta Ordre i en l�Ordre del conseller d�Educació i Cultura de
dia 21 de març de 2003, per la qual es relleven i nomenen membres del Consell
Escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 50, de 10 d�abril de 2003) pel que fa a
la duració del seu nomenament.

4. Aquesta Ordre començarà a vigir el dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 6 de maig de 2003

Damià Pons i Pons
Conseller d�Educació i Cultura
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Num. 9452
Ordre del conseller d�Educació i Cultura, de dia 6 de maig de
2003, per la qual s�autoritza la implantació d�ensenyances en
centres públics d�educació secundària i d�educació de persones
adultes.

L'estudi del mapa escolar dels ensenyaments de règim general fa necessa-
ri l'ampliació d'alguns d'aquests ensenyaments a determinades zones i en deter-
minats centres.

Així, doncs, s�han d�efectuar implantacions de les modalitats de batxille-
rat, segons l�estructura que s�estableix en el Reial decret 1700/1991, de 29 de
novembre. 

Així mateix, s�ha d�estendre també la implantació dels cicles formatius de
formació professional específica de grau mitjà i grau superior definits al Reial
decret 676/1993, de 3 de maig.

Per altra part, l�Ordre de 22 d�abril de 2002, del conseller d�Educació i
Cultura regula els aspectes essencials dels programes de garantia social i el
Reial decret 299/1996, de 28 de febrer, regula els aspectes relatius a l�ordenació
de les actuacions de compensació educativa.

També és necessari, amb la finalitat d�adaptar l�oferta de l�educació
secundària a les condicions, les necessitats i els interessos de les persones adul-
tes, continuar amb la implantació de l�educació secundària  en centres d�educa-
ció de persones adultes en la modalitat d�educació presencial, que ve regulada
per l�Ordre del conseller d�Educació i Cultura de 19 de juliol de 2002 (BOIB de
6 d�agost), per la qual es regula l�ordenació dels ensenyaments de l�educació
bàsica de persones adultes a les Illes Balears. 

Per això, a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres, dict
la següent

ORDRE

Primer. Els centres públics que figuren a l�annex I d�aquesta Ordre proce-
diran, en el curs 2003-04, a la introducció del batxillerat en les modalitats que
s�hi especifiquen.

Segon. Els centres públics que figuren a l�annex II d�aquesta Ordre pro-
cediran, en el curs 2003-04, a la implantació i supressió dels diferents cicles for-
matius de grau mitjà i grau superior que s�hi detallen.

Tercer. Els centres públics que figuren a l�annex III d�aquesta Ordre
impartiran, en el curs 2003-04, els programes de garantia social (iniciació pro-
fessional) que s�hi relacionen.

Quart. Els centres públics que figuren a l�annex IV d�aquesta Ordre  pro-
cediran, en el curs 2003-04, a la implantació de l�educació secundària per a per-
sones adultes en la modalitat presencial.

Cinquè. Els centres públics que figuren a l�annex V d�aquesta Ordre pro-
cediran, en el curs 2003-04, a la implantació de batxillerats a distància en les
modalitats que s�hi relacionen.

Sisè. Els efectes acadèmics i administratius de les implantacions esmen-
tades als diferents centres públics seran des de l�inici del curs 2003-04.

Setè. La Conselleria d�Educació i Cultura adoptarà les mesures oportunes
per a la implantació de les ensenyances que es disposen en aquesta Ordre.

Vuitè. Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la  publicació al
BOIB.

Palma, 6 de maig de 2003

EL CONSELLER D�EDUCACIÓ I CULTURA
Damià Pons i Pons

ANNEX I

IES Capdepera, 07008341, de 
Capdepera Ciències de la natura i la salut 

Humanitats i ciències socials

IES Bendinat, 07008855, de Calvià Ciències de la natura i la salut
Humanitats i ciències socials

IES Marratxí, 07008818, de 
Marratxí Ciències de la natura i la salut

Humanitats i ciències socials

IES Antoni Maura, 07003894, de 
Palma Arts 

ANNEX II

Implantacions:

CEPA Calvià, 07008235, de Calvià CGM. COM21. Comerç 

IES Bendinat, 07008855, de Calvià CGM. AFD21. Conducció d�activitats 
físiques i esportives en el medi natural
CGS. SSC31. Animació sociocultural.

IES Son Ferrer, 07008363, de 
Calvià CGM. MSP23. Muntatge i manteniment

d�instal·lacions de fred i calor

IES Na Camel·la, 07002208, de 
Manacor CGM. COM21. Comerç

IES Cap de Llevant, 07007954, de 
Maó CGM. ACA22. Explotacions agràries 

extensives

IES Marratxí, 07008818, de 
Marratxí CGM. VIC21. Fabricació de productes 

ceràmics
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