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dència i presencial. A través d’ella el tutor farà un seguiment individualitzat del
procés d’aprenentatge de l’alumne, l’orientarà i li resoldrà tots els seus dubtes.
El tutor dedicarà dos períodes lectius setmanals al suport tutorial individual en
el cas de les matèries que tenen assignades, al menys, tres hores setmanals en el
règim ordinari de batxillerat, i un període lectiu setmanal en el cas de matèries
a les que en l’esmentat règim ordinari corresponen menys de tres hores setmanals.
3. Al començament de cada trimestre haurà una tutoria col·lectiva de programació, a mitjans de trimestre, una de seguiment i, al final del trimestre, una
de preparació de l’avaluació. Les restants tutories col·lectives estaran orientades
al desenvolupament de les destreses en cada matèria segons un programa d’activitats que el tutor establirà i que donarà a conèixer a l’alumnat al començament
de curs. Per a cada una de les matèries haurà una tutoria col·lectiva setmanal.
Les tutories es faran en un horari que permeti l’assistència de l’alumnat.
4. Al començament de curs, el alumnat que no pugui assistir a les tutories
col·lectives ha d’informar al tutor del tipus de tutoria individual que s’ajusti més
a les seves possibilitats.
5. En cada centre es constituirà l’equip educatiu d’aquests ensenyaments,
que estarà integrat per un cap d’estudis i professorat de l’especialitat establerta
per a cada una de les matèries. El professorat durà a terme la funció tutorial dins
del seu horari lectiu.
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zació de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat per a persones adultes, en la modalitat d’educació a distància, a les Illes Balears. Es manté la vigència en tot el que fa referència a l’educació secundària obligatòria.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Autorització
S’autoritza a les direccions generals de la Conselleria d’Educació i
Cultura a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per aplicar i desenvolupar el que disposa aquesta Ordre.
Segona. Entrada en vigor
Aquesta Ordre entre en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears
Palma, 12 de desembre de 2005.
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

ANNEX I

Article 10. Mobilitat entre els diversos règims d’ensenyaments de batxillerat
1. L’alumnat podrà incorporar-se als estudis dels diferents règims de batxillerat ajustant-se a les condicions de promoció existents en el règim al que
s’incorpori. En l’Expedient acadèmic i Llibre de qualificacions de l’alumne
s’estendrà diligència, signada pel secretari i visada pel director, fent constar que
l’alumne ha efectuat un canvi de règim d’ensenyament d’acord amb el previst
en la present Ordre.
2. L’alumnat que s’incorpori al règim d’ensenyaments de batxillerat a distància procedent del règim ordinari o del règim de nocturn no tendrà necessitat
de matricular-se de nou d’aquelles matèries ja superades en convocatòries anteriors.
3. Si alguna de les matèries optatives pendents d’avaluació positiva en el
règim de procedència no s’impartís en el règim a distància, l’alumne haurà de
substituir-la per altra que s’ofereixi en el nou règim.
4. L’alumnat procedent del batxillerat a distància que s’incorpori al règim
de nocturn conservarà les qualificacions de les matèries superades en el mateix
i, es matricularà al bloc o curs que correspongui, de manera que en cap cas superi el màxim de dues matèries no superades del bloc o blocs anteriors en el cas
del model A, o del curs anterior en el cas del model B.
5. L’alumnat procedent del batxillerat a distància que s’incorpori al règim
ordinari ho farà en les condicions de promoció d’aquest darrer règim. Haurà de
cursar el primer curs en la seva totalitat si té pendents de superació més de dues
matèries d’aquest curs; igualment, ha de cursar el segon curs en la seva totalitat
si té pendents més de tres matèries. En tot cas, per aquesta incorporació, l’alumnat no podrà haver esgotat, prèviament, el màxim de quatre anys de permanència en el règim de ordinari.
Article 11. Canvi de modalitat i d’itinerari
1. L’alumnat que canviï de modalitat ha de cursar les matèries comunes
del segon curs i, en el seu cas, les matèries de primer que no hagi superat. A més
ha de cursar les matèries pròpies de la nova modalitat, tant les de primer com les
de segon, exceptuant aquelles que per coincidir en ambdues modalitats hagin
estat superades a primer, i que no coincideixin amb matèries pròpies de la nova
modalitat.
2. Es computaran com a matèries optatives de la nova modalitat l’optativa cursada i superada en primer, així com la matèria o matèries pròpies de la
modalitat que abandoni cursades i superades en primer, i no coincidents amb
matèries pròpies de la nova modalitat.
3. L’alumnat que desitgi canviar d’itinerari, per titular-se, ha d’haver cursat sis matèries pròpies de la modalitat de l’itinerari al que s’ha incorporat i dues
optatives.
4. Dels canvis de modalitat i d’itinerari s’estendrà diligència, signada pel
secretari i visada pel director, en la documentació acadèmica.
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Num. 22124
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de desembre de
2005, per la qual es cessen i nomenen nous membres, titular i
suplent, del Consell Escolar de les Illes Balears
Atesos els escrits rebuts de FERE-CECA-Escola Catòlica de les Illes
Balears i EG-Escola Catòlica de les Illes Balears, en relació a la proposta de
nomenaments de nou membre titular i del suplent al Consell Escolar de les Illes
Balears.
Atès la proposta de substitució del representant titular i del suplent que fa
el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 7 de desembre de
2005, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 de Decret legislatiu 112/2001,
de 7 de setembre pel qual refon la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears,
i l’article 17.o) del Reglament d’organització i funcionament del Consell
Escolar de les Illes Balears dicto la següent

Ordre

1. Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint-los els serveis prestats:
Grup e: Representant de titulars de centres privats:
- Titular Marc González Sabater.
Grup g: Representant organitzacions patronals:
- Suplent Miquel Balle Palou.
2. Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears:
Grup e: Representant de titulars de centres privats:
- Titular Miquel Balle Palou.
Grup g: Representant organitzacions patronals:
- Suplent Joan Ramon Reus.
3. La duració del seu nomenament serà la corresponent al vocal titular i
suplent substituït.
4. Aquesta Ordre s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 12. Autorització de centres educatius
Queden autoritzats per impartir el batxillerat de règim a distància els centres educatius que figuren en l’annex I de la present Ordre.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA. Calendari d’aplicació
Aquesta Ordre comença a ser d’aplicació el curs 2006-2007.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA. Derogació de normativa
Queda derogada, en tot el que fa referència a batxillerat, l’Ordre de 19 de
juliol de 2002 (BOIB núm. 94, de 6 d’agost) que regula l’ordenació i l’organit-

Palma, 9 de desembre de 2005
Francesc J. Fiol Amengual
Conseller d’Educació i Cultura
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