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INFORME DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
SOBRE EL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’ESTABLEIX EL
CURRÍCULUM DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ CORRESPONENT
AL TÍTOL DE TÈCNIC EN COMERÇ

FETS
El 14 de maig de 2002 el conseller d’Educació i Cultura va presentar al Consell
Escolar de les Illes Balears el projecte de decret pel qual s’estableix el
currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en
comerç, en compliment de l’article 6 de la Llei de consells escolars de les Illes
Balears.

El 24 de maig de 2002 la Comissió permanent del Consell Escolar de les Illes
Balears va determinar que la Comissió d’ordenació i innovació fes la proposta
d’informe, tot recollint les aportacions dels diferents sectors del plenari.

El 30 de maig de 2002 la Comissió d’ordenació i innovació del sistema educatiu
va estudiar i va aprovar l’esborrany de l’informe elaborat per la ponència que
havia designat el president del Consell Escolar.

El 31 de maig de 2002 la Comissió permanent del Consell Escolar de les Illes
Balears va estudiar l’esborrany de l’informe debatut i aprovat per la Comissió
d’ordenació i innovació del sistema educatiu i va acordar trametre’l al plenari de
dia 14 de juny de 2002.
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CONSIDERACIONS GENERALS
El Consell Escolar de les Illes Balears valora positivament la regulació del
currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic de
Comerç i sotmet a consideració del conseller d’Educació i Cultura les
consideracions següents:

1. Vol fer constar que està d’acord amb l’existència d’hores a disposició del
centres per tal que aquests puguin gaudir d’una autonomia que els permeti
ajustar una part del currículum a les condicions sociolaborals més properes.

2. Alhora, vol recalcar que l’Administració reguli les contractacions d’experts
provinents del món laboral, tant pel que fa als procediments per fer la
contractació com els requisits (titulació, experiència laboral....) que han de
complir els interessats.

3. Tot i que les titulacions requerides per a la impartició de determinats mòduls
vénen donades per normativa bàsica, el Consell Escolar vol fer constar que:

a) El mòdul professional 4, Administració i gestió d’un petit
establiment comercial, hauria de ser impartit preferentment pel
professorat

d’ensenyament

secundari

de

l’especialitat

de

Formació i orientació laboral.

b) El mòdul professional 5, Aplicacions informàtiques de propòsit
general, hauria de ser impartit preferentment per professorat del
cos tècnic de formació professional de l’especialitat de Sistemes i
aplicacions informàtiques.
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CONSIDERACIÓ FINAL
Aquest

Informe

ha

estat

aprovat

pel

plenari

del

Consell

Escolar de les Illes Balears a la sessió de 14 de juny de 2002 per 23 vots a
favor, cap vot en contra i cap abstenció, corresponents a la totalitat dels
membres de Consell Escolar presents en el moment de la votació.
Igualment, s’ha acordat trametre l’Informe al conseller d’Educació i Cultura
en compliment del que estableix l’article 46 del Reglament d’organització i
funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

EL SECRETARI,

Macià Garcias Salvà

EL PRESIDENT,

Bernat Sureda Garcia

Palma, 14 de juny de 2002
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