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INFORME NÚM. 01/2005 SOBRE SOBRE EL PROJECTE D’ORDRE LA QUAL ORDENA I 
ORGANITZA ELS ENSENYAMENTS DE BATXILLERAT EN RÈGIM NOCTURN 

Atès que la Conselleria d’Educació i Cultura va presentar l’informe 1/2005, al Consell Escolar de les 
Illes Balears, en referència al projecte d’ordre sobre l’organització de l’ensenyament del Batxillerat en 
règim nocturn, com s’estableix a les disposicions final primera i addicional del Decret 111/2002 de 2 
d’agost de 2002 (BOIB NÚM. 104, DE 29 D’AGOST),  pel qual s’estableix l’estructura i l’ordenació 
dels ensenyaments del batxillerat a les Illes Balears. 

Atesa la proposta  elaborada per la ponència, sotmesa a deliberació i aprovada a la sessió de dia 8 
de març de  2005 per la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació, d’acord amb els articles 38 i 
41.1 del Reglament d’organització i funcionament del CEIB. 

Atès que la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació a la sessió de dia 8 de març de  2005, va 
aprovar el present informe, tal com disposen els articles 24 g. i 38 del Reglament d'organització i 
funcionament del CEIB 

Atesa la consideració i aprovació el dia 18 de març per la Comissió Permanent del Consell Escolar de 
les Illes Balears 

Es presenta a la consideració del Ple el següent: 

 

INFORME 

1. CONTINGUT DE L’ORDRE 

El projecte d’ordre especifica les mesures d’ordenació acadèmica necessàries per aplicar la 
normativa bàsica sobre l’organització de l’ensenyament del Batxillerat en règim nocturn. 

 L’ordre consta d' un preàmbul, 12 articles, 1 disposició addicional única i 2 disposicions finals. 
S’adjunta 1 annex i els models d’actes d’avaluació sobre  l’expedient acadèmic de l’alumne, actes 
d’avaluació final ordinària i extraordinària (Decret 11/202, de 2 d’agost – BOIB núm. 78, 26 de juny) 

Es presentaren per estudi en Comissió un total de 13 al•legacions, consideracions  i propostes de 
modificació.  

 

2. CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE L’ARTICULAT 

Article 1. 2. Afegir al final de l’apartat: Cal garantir el dret a rebre ensenyaments de batxillerat en 
règim nocturn a totes les illes i comarques de la nostra comunitat. S’hauria de planificar el mapa 
escolar d’aquests ensenyaments amb la participació de la comunitat educativa a través dels diversos 
òrgans consultius, com ara els consells escolars municipals i insulars. 

Article 4. 1 a) Modificació en el sentit de que cada sessió tindrà una durada mínima de 50 minuts. 

Article 4. 2. Afegir que cada Departament Didàctic recollirà en la seva programació les adaptacions 
necessàries per al batxillerat nocturn. 

Article 4. 5. Modificació en el sentit següent: Cada grup d’alumnes tindrà un tutor o tutora d’entre el 
professorat que imparteix classe al grup. A l’horari lectiu d’aquest professor s’inclourà un període 
lectiu setmanal per al desenvolupament d’activitats de tutoria amb l’alumnat. 
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Article 7. Tenint presents les característiques específiques de la nostra Comunitat Autònoma es 
demana una redacció més adient.  

Article 10. 1. b) Seria convenient afegir un annex, desplegant les diferents situacions. 

3.RECOMANACIONS   

a) L’alumnat del Batxillerat en règim nocturn, tret de petició expressa, queda exempt de cursar les 
matèries de Religió, Activitats Alternatives a la Religió i Educació Física.  

A tal fi, els centres en els quals hagi alumnat que vulgui cursar ensenyaments de Religió, organitzaran 
la seva impartició en un dels 3 blocs del model A o un dels 2 cursos del model B, amb una hora 
setmanal 

b) Article 5. 1. Supressió d’aquest apartat. 

c) Article 6. 5. Supressió d’aquest apartat. 

d) Article 6. 6. Seria convenient fer referència a la norma legal concreta. Per altra banda aquest 
apartat aniria millor a l’article 9 (Promoció). 

e) Article 9.2  Caldria una redacció més clara i que s’adapti a l’especificitat del batxillerat nocturn, 
tenint present matèria curs. 

f) Currículum No n’hi ha cap referència a l’articulat d’aquesta ordre sobre quin és el currículum 
d’aplicació de la diferents matèries. 

CONSIDERACIONS FINALS 

Aquest informe es va presentar a la consideració del Ple del Consell Escolar de les Illes Balears en la 
sessió de dia 8 d’abril de 2005. Sotmès a votació va ser provat per  unanimitat. 

Palma a 12 d’abril de 2005 

El Secretari      El President 

 

 

N. Josep M. Salom Sancho    Joan Francesc Romero Valenzuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA GOVERN DE LES ILLES BALEARS 


