
            

Informe 5/2005 aprovat pel Ple de 9 de setembre de 2005 
 

 
 

1

 

 

 

 

 

 

Informe 05/2005 del Ple del Consell Escolar de les Illes Balears al projecte d’Ordre del 
Conseller d’Educació i Cultura la qual ordena i organitza els ensenyaments de batxillerat en 
règim a distància en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

A. CONSIDERACIONS 

El projecte d’ordre regula l’ordenació i l’organització dels ensenyaments de batxillerat en règim a 
distància en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

Atès el reconeixement del dret que les persones adultes, sempre que tinguin la titulació requerida, 
puguin cursar el batxillerat en els centres ordinaris docents, es necessari fer efectiu aquest dret i per 
això cal disposar d’una oferta organitzada, suficient i específica, d’acord amb les característiques 
d’aquest tipus d’alumnat 

Atès que la normativa vigent d’aplicació es el Reial decret 1700/1991, de 29 de novembre, (BOE núm. 
288, de 2 de desembre), pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat, el Reial decret 1178/1992, de 
2 d’octubre, (BOE núm. 253, de 21 d’octubre), pel qual es regulen els ensenyaments mínims del 
batxillerat, i el Reial decret 3474/2000, de 29 de desembre, (BOE núm. 14, de 16 de gener), en els 
quals s’estableix que les comunitats autònomes dictaran, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, les normes que siguin precises per a l’aplicació i desenvolupament d’aquests reials 
decrets. 

Atès que la legislació autonòmica vigent, integrada per l’Ordre de 19 de juliol de 2002, que regula 
l’ordenació i l’organització de l’educació secundaria obligatòria i del batxillerat per a persones adultes, 
en la modalitat d’educació a distància, a les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 6 d’agost) no 
desenvolupa aspectes de l’ordenació i l’organització deis estudis de batxillerat a distància, com és 
ara: exempcions, convalidacions, avaluació, qualificació, canvis de règim i de modalitat, resulta 
necessària una ordre on es desenvolupin els esmentats aspectes. 

Atès que la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears va presentar el projecte 
d’Ordre que ordena i organitza els ensenyaments de batxillerat en règim a distància en l’àmbit de la 
Comunitat autònoma de les Illes Balears 

Atès que la Comissió específica d’ordenació i Innovació del CEIB, a la sessió de dia u de juliol de 
2005, prèvia deliberació de les propostes de la ponència i de les esmenes presentades, va aprovar el 
present informe i la seva remissió a la Comissió Permanent, d’acord amb els articles 24 g. i 38 del 
Reglament d’organització i funcionament del CEIB. 

Es presenta a la consideració de la Comissió Permanent del Consell Escolar de les Illes Balears per a 
la seva aprovació, si fa el cas, el següent 

 

B. INFORME  

 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1.Contingutde l’Ordre 

L’ordre consta d’un preàmbul, dotze articles, una disposició derogatòria única i dues disposicions 
finals. 
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2. APORTACIONS 

S’han presentat per estudi en Comissió un total de vint-i-cinc esmenes, consideracions i propostes 
de modificació remeses pel Sr. Fernández, l’organització STEI-i, l’organització COAPA i els Srs. 
Mansilla i Alzina. 

 

3. CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE EL PREÀMBUL I L’ARTICULAT 

Preàmbul: 

Al primer paràgraf substituir "la possibilitat que disposin..." per "preveu, de la mateixa manera, que 
les Administracions educatives adoptaran les mesures necessàries per tal de disposar..." 

Articulat  

Article1.2. 

Substituir "la Conselleria d’Educació i Cultura podrà autoritzar..." per "la Conselleria d’Educació i 
Cultura autoritzarà..." 

Art. 1.2.  

Afegir al final: 

"La Conselleria d’Educació i Cultura determinarà quantitativament quin ha d’ésser aquest nombre 
suficient d’alumnes" 

Art. 4.3. 

Afegir al primer paràgraf, després de "modalitats de batxillerat.", "sense excloure la possibilitat de 
matricular-se de matèries soltes." de tal manera que quedaria redactat així: "La matrícula s’ha de 
formalitzar explícitament en una de les modalitats de batxillerat sense excloure la possibilitat 
de matricular-se de matèries soltes." 

Art. 5.3  

Afegir al final: "Es reconeix la necessitat d’establir un currículum propi del batxillerat a 
distància, en consonància amb les especials característiques de l’oferta educativa destinada 
a persones adultes" 

Art.8 

Afegir abans del punt u les referències legals que regulen en caràcter general el procés d’avaluació.  

Art. 9.1 

Afegir: "col·lectives" després de " ...”L’assistència a les tutories" 

Art. 9.3. 

Afegir: "Les tutories es faran en un horari que permeti l’assistència de l’alumnat i fora de 
l’horari laboral". 

Art. 9.4 

Traslladar el punt quatre a continuació del punt u 

Art. 10.2  

Substituir "... en convocatòries anteriors " per "... en la darrera convocatòria" 

 

C. RECOMANACIONS 

1.- S’ha de garantir l’existència d’una oferta de batxillerat a distància suficient per atendré la 
demanda dels ciutadans i ciutadanes, i dels centres. 
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2.- El batxillerat presencial nocturn hauria de tenir les mateixes matèries que el batxillerat a 
distància. 

3.- S’hauria d’especificar que no es necessària la preinscripció i que el període de matrícula 
s’allargarà fins el final del primer trimestre 

4.- En relació a l’article 4.5, detectada la necessitat d’una reducció de matèries, s’hauria de 
reconsiderar la possibilitat de no cursar obligatòriament aquelles assignatures que no siguin 
estrictament necessàries per a la selectivitat 

5.- En relació a l’art. setè caldria aclarir si les convalidacions podrien perjudicar la mitjana de 
l’expedient acadèmic, cas que fossin qualificades amb un cinc, i com transformar la nota qualitativa 
en numèrica a les convalidacions de BUP i COU de manera que no es perjudicas l’alumne 

6.- Es considera necessari adaptar la documentació administrativa de l’avaluació i els programes 
informàtics, de manera que sigui possible reflectir i compaginar la no matrícula de les matèries 
superades amb la introducció del QA 

7.- S’haurien d’impulsar iniciatives per elaborar materials propis i adequats a aquesta modalitat 

8.- Per tal de donar resposta a la demanda, el batxillerat a distància s’hauria de fer en el centres 
ordinaris i també en els centres de persones adultes que compleixin els requisits necessaris 

 

D. CONSIDERACIÓ FINAL 

El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el 9 de setembre de 2005, ha 
aprovat l’informe 5/2005 per 28 vots a favor, 0 en contra i 1 abstenció dels consellers presents 
en el moment de la votació, la qual cosa faig constar als efectes del que estableix l’article 6 de la Llei 
de consells escolars de les  Illes Balears  

  

Palma a 9 de setembre 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. 


