INFORME NÚM. 5/2012 SOBRE EL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’ESTABLEIX
L’ORDENACIÓ GENERAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA
EDUCATIU EN EL SISTEMA INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A LES ILLES
BALEARS.
1- FETS.
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, va presentar el passat dia 30 d’abril
de 2012 al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), el projecte de Decret pel qual
s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el
sistema integrat de formació professional a les Illes Balears, i va sol·licitar-ne l’informe
preceptiu sol·licitant la tramitació per via d’urgència.
El dia 3 de maig de 2012, la secretaria del CEIP va remetre el projecte de Decret als
Conselleres i les Conselleres per al seu coneixement i estudi, i s’obrí un termini per a la
presentació d’aportacions que s’acabà dia 9 de maig de 2012, d’acord amb l’article
38 del Reglament del CEIB.
En la reunió de la comissió permanent del CEIB de dia 9 de maig de 2012, es va
acordar nomenar ponent al conseller del CEIB, Sr. Mateo Cañellas Crespí. En la
mateixa comissió permanent, el Sr. Jordi Llabrés, president del CEIB, va decidir que
l’informe el redactés directament la comissió permanent (art. 39 del Reglament del
CEIB).
Dins el termini establert van presentar aportacions al projecte de Decret els
Consellers de l'STEI-i així com també el Conseller Alejandro Benito Claramunt,
actuant en nom del sindicat UGT-FETE.
En la reunió de la comissió permanent del CEIB de dia 22 de maig de 2012, es va
estudiar el projecte de Decret, s’analitzaren les aportacions rebudes, es va obrir un
torn d’intervencions i es va procedir a passar l’informe al ple, per a la seva discussió i
aprovació, si és el cas.
En la reunió del plenari del CEIB de dia 31 de maig de 2012, es va estudiar el projecte
de Decret, s’analitzaren les aportacions rebudes, es va obrir un torn d’intervencions i
es va procedir a la seva aprovació.
2- ANTECEDENTS
El referent clau és la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la
formació professionals, creadora del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació
Professional y del catàleg nacional de qualificacions professionals, aquest darrer
regulat mitjançant el Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre i modificacions
posteriors.
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Des de la publicació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, (LOE) i
concretament als articles del 39 al 44 on es regulen els ensenyaments de formació
professional, ha tingut lloc un desenvolupament normatiu que la Conselleria
d’Educació i Cultura ha anat modificant al llarg dels anys, amb el convenciment de
que s’havia d’anar ajustant a les necessitats i realitats de cada moment. A
continuació es citen les diferents normatives publicades:
-

Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’establia l’ordenació
general de la formació professional del sistema educatiu, actualment derogat.

-

La Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible i la Llei 4/2011, d’11 de
març, complementària de la Llei d’economia sostenible modifiquen, entre
altres, la Llei 5/2002, de les qualificacions i la formació professional,
introduint canvis normatius importants que han conduït l’Estat a dictar una
nova regulació de la formació professional del sistema educatiu

-

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació
general de la formació professional del sistema educatiu.

Tot i aquest desplegament normatiu aconsella que el Govern de les Illes Balears
derogui l’antic Decret 33/2001, de 23 de febrer, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de formació professional específica a les Illes Balears i dicti
un Decret nou capaç de fer front als requeriments de la formació professional actual,
així doncs, aquest és l’objectiu d’aquest Decret.
3- CONTINGUT DEL PROJECTE DE DECRET.
El projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació
professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les
Illes Balears consta de onze capítols, set disposicions addicionals, una disposicions
transitòria, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals.
Capítol I: disposicions generals.
Capítol II: els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu de les
Illes Balears.
Capítol III: els mòduls professionals específics dels qualificació professional
inicial.
Capítol IV: els cicles formatius de formació professional.
Secció 1a: organització dels ensenyaments.
Secció 2a: currículum dels ensenyaments.
Secció 3a: l’oferta dels cicles formatius.
Secció 4a: accés als cicles formatius.
Secció 5a: admissió i matrícula.
Secció 6a: avaluació i qualificació.
Secció 7a: convalidacions i exempcions.
Secció 8a: titulació.
Capítol V: cursos d’especialització.
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Capítol VI: altres accions formatives.
Capítol VII: disposicions per als alumnes.
Capítol VIII: professorat.
Capítol IX: els centres docents.
Capítol X: inspecció.
Capítol XI: informació i orientació professional.
Disposició addicional primera: ús del masculí genèric.
Disposició addicional segona: promoció, gènere i inclusió.
Disposició addicional tercera: absència d’impacte pressupostari.
Disposició addicional quarta: habilitació de professionals qualificats.
Disposició addicional cinquena: protecció de dades de caràcter personal.
Disposició addicional sisena: efectes addicionals per als certificats de professionalitat.
Disposició addicional setena: declaració de centres propis.
Disposició transitòria única: reguladora de la situació temporal dels alumnes que
hagin iniciat els cicles formatius amb la normativa anterior.
Disposició derogatòria: inclou la derogació expressa del Decret 33/2001, de 23 de
febrer (BOIB núm. 28, de 6 de març) i la disposició transitòria primera del Decret
96/2010, de 30 de juliol (BOIB núm. 116, de 7 d’agost).
Disposició final primera: modificació del decret 120/2002, de 27 de setembre pel
qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària, concretament
l’art. 76.1.
Disposició final segona: modificació del Decret 64/2008, de 6 de juny, pel qual
s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, educació
primària i l’educació secundària, concretament l’art. 32.
Disposició final tercera: modificació del Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual
s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears,
concretament l’art.19
Disposició final quarta: Execució i desenvolupament.
Disposició final cinquena: Entrada en vigor.
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4- CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE EL CONTINGUT DEL PROJECTE
D’ORDRE.
4.1- Es recomana introduir dins el preàmbul del Decret una referència explícita del
Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i ensenyament en llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears.
4.2- Es proposa que a l'art. 33 apartat 2, abans del punt final s'hi afegeixi el
següent text "... tant en els PQPIs com en els Cicles formatius."
4.3- Es proposa substituir el redactat de l'apartat 3 de l'article 51.
On diu "la composició del equips docents ha de tenir el menor nombre de
professors possible per facilitar la coordinació entre els membres, la cohesió de
l'equip i la integració dels continguts i les activitats d'ensenyament i
aprenentatge...".
Es proposa la següent redacció "la composició del equips docents ha de tenir el
nombre adequat de professorat; s'han de facilitar els instruments per a la
coordinació, la cohesió de l'equip i la integració dels continguts i les activitats
d'ensenyament i aprenentatge...".
4.4- Sobre l'article 57, apartat 6, després de l'expressió "... com a màxim 30
alumnes...", s'ha d'afegir "... en els cassos en que els espais ho permetin...".
5- CONSIDERACIÓ FINAL.
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària extraordinària de
dia 31 de maig de 2012, aprova aquest informe 5/2012 per XX vots a favor, XX en
contra i XXX abstencions, dels Consellers i Conselleres presents en el moment de
la votació, la qual cosa faig constar als efectes del que estableix l’article 6 de la
Llei de conselles escolars de les Illes Balears.

Palma, 31 de maig de 2012.

EL Secretari

Joan Mas Adrover

El President

Jordi Llabrés i Palmer
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