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Informe 2/2001

INFORME 2/2001SOBRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL DECRET

54/2001, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL RÈGIM D’ADMISSIÓ D’ALUMNES EN ELS

CENTRES DOCENTS SOTINGUTS AMB FONS PÚBLICS

Atès que la Conselleria d’Educació i Cultura ha presentat al Consell Escolar de les

Illes Balears la proposta de modificacions al Decret 54/2001, de dia 6 d’abril (BOIB

12-04-01), pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes en els centres docents

sostinguts amb fons públics, 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,

Atès que el 7 d'octubre de 2001 el conseller d'Educació i Cultura ha sol·licitat

l'informe del Consell Escolar de les Illes Balears per via d'urgència per raó de la

transcendència social de la norma, la multiplicitat de sectors afectats, la complexitat

del procés d'elaboració i la necessitat de compliment del calendari per al correcte

desenvolupament de l'escolarització del curs vinent,

Atès que el president del Consell Escolar de les Illes Balears, fent ús de les

competències i previsions de l'article 39. 3 del Reglament d'organització i

funcionament del CEIB, el 8 d'octubre de 2001 ha resolt que sigui la Comissió

permanent qui elabori el projecte d'informe preceptiu,

Atès que la Comissió permanent, en aplicació dels articles 24.g, 38 i 39. 3 del

Reglament d'organització i funcionament del CEIB, el 26 de novembre de 2001 ha

aprovat per unanimitat el projecte de l'informe 2/2001,

Es sotmet a aprovació del plenari del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 12

de desembre de 2001 el següent
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INFORME

FETS

Primer

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol reguladora del dret a l’educació, estableix els

principis generals pel que fa a l’admissió d’alumnes en els centres sostinguts amb

fons públics.

Segon

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern

dels centres docents, modifica les normes bàsiques del sistema educatiu per tal de

d’adequar-les a la nova realitat educativa. Quant al règim d’admissió d’alumnes amb

necessitats educatives especials, manté una distribució d’aquests alumnes d’acord

amb una concepció integradora.

Així mateix, la disposició addicional tercera estableix la prioritat que han de tenir els

alumnes dels centres de primària en l'admissió a un centre de secundària al qual

estigui adscrit el centre de primària, i atorga prioritat en els ensenyaments de grau

superior de formació professional als alumnes procedents de batxillerat que es

determini. D’altra banda, aquest mateix precepte preveu la reserva de places a la

formació professional de grau superior als alumnes que hi accedeixen mitjançant la

prova establerta en l’article 32 de la Llei orgànica 1/1900, de 3 d’octubre, d’ordenació

general del sistema educatiu.
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Tercer

El Reial decret 777/98, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes

de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu regula el

sistema d’admissió dels alumnes de formació professional específica.

Quart

Aquest dictamen s’emet en aplicació del que disposa l’article 3 del Reglament

d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

Consideració prèvia

La Comissió permanent del Consell Escolar de les Illes Balears ha determinat actuar

en una doble via:

a) En primer lloc, estudiar les propostes de modificació de l'articulat i

de l'annex del Decret 54/2001 que proposa l'administració.

b) En segon lloc, recollir altres recomanacions que es podien tenir en

compte respecte a la totalitat del Decret objecte d’aquest informe.

Consideracions a la proposta de modificació del decret

1. Article 11.2. Es considera que, per als alumnes de grau superior de formació

professional, cal afegir-hi la proximitat al centre com a criteri de desempat, abans

del sorteig. La redacció proposada és la següent:

“En els procediments d’admissió d’alumnes en els ensenyaments de grau

superior de formació professional, quan no existeixen places suficients,

s’aplicaran successivament els següents criteris: haver cursat la modalitat de

batxillerat que en cada cas es determini; l’expedient acadèmic dels alumnes; i

haver cursat les matèries de batxillerat que es determinin. Si aplicats aquests
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criteris, subsisteixen situacions d’empat, es tendrà en consideració la

proximitat al centre i, en darrer lloc, es procedirà a efectuar un sorteig

públic".

2. Annex. Existència de germans en el centre. Es proposa una nova redacció:

a) Primer germà al centre 3 punts

b) Per cada un dels germans següents 2 punts

Recomanacions pel que fa al conjunt del Decret

1. Article 3. 2. El Consell Escolar de les Illes Balears  considera que, en els

aspectes referits a l’oferta, aquesta s’hauria de determinar prèvia consulta al

municipis, consells escolars municipals o altres institucions d’àmbit geogràfic de

l’àmbit de la zonificació.

2. Article 5.1. Pel que fa als aspectes referits a l’adscripció dels centres de

primària a centres de secundària, el Consell Escolar de les Illes Balears creu

més adient l’adscripció única, ja que permetria una major coordinació

pedagògica dels equips docents dels IES i les escoles.

3. Article 15. En la composició de les comissions d’escolarització de cada illa, el

Consell Escolar de les Illes Balears pensa que haurien de comptar amb

presència sindical del sector de l’ensenyament, representació de les

federacions de mares i pares d'alumnes, i de les organitzacions estudiantils.

4. Disposició addicional única. Referent a la competència de la Conselleria

d'Educació i Cultura per poder incrementar incrementar les ràtios en casos

excepcionals, el Consell Escolar de les Illes Balears considera que l’increment,
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en cap cas, no hauria de superar el 10 per cent  en una mateixa unitat i que, si

se sobrepassa aquest percentatge, la Conselleria hauria de crear una nova

unitat.

Consideració final

El ple del Consell Escolar de les Illes Balears, amb l’assistència de 28 membres amb

veu i vot, ha aprovat aquest informe per 23 vots a favor, 4 en contra 1 abstenció.

EL PRESIDENT, EL SECRETARI,

Bernat Sureda Garcia Macià Garcias Salvà

Palma, 12 de desembre de 2001


