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Resolució del conseller d'Educac¡ó i Universitat, de 12 dejuny de 2017, per la
qual s'aproven les instrucc¡ons per a I'organitzac¡ó ¡ el funcionament dels
centres docents públics d'educació secundár¡a, dels centres docents
d'educació de persones adultes i dels ensenyaments d'educac¡ó secundár¡a
per a persones adultes que condue¡xen a I'obtenció del títol de graduat en

educació secunder¡a obligatór¡a, en la modalitat presencial isemipresencial,
per al curs académic 2017-2018

Aquesta Resolució té per objecte aprovar les instruccions que concretaran i

desenvoluparan aspectes essencials de l'organització i el funcionament dels

centres prevists al Decret 12012002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el

Reglament Orgánic dels Instituts d'Educació Secundária, vigent en el que no

s'oposi a l'establert a la Llei orgánica 212006 de 3 de maig, d'educació, a fi
d'aconseguir que els centres docents públics d'educació secundária i els centres

docents d'educació de persones adultes, garanteixen un servei educatiu de

qualitat als alumnes i a les seves famílies.

Fonaments de dret

1. La llei orgánica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.

2. La Llei orgánica 212006 de 3 de maig, d'educació.

3. La Llei 3/2003, de 26 de marE, de régim jurídic de l'Administració de la

Comunitat Autónoma de les Illes Balears.
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4. El Decret 12012002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament orgánic
dels Instituts d'Educació Secundária.

5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgánica112007,
de 28 de febrer, estableix a l'article 36.2 que correspon a la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears la competéncia de desplegament legislatiu i d'execució de
l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot aixÓ, dict la següent,

Resolució

1. Aprovar les instruccions d'organització i funcionament dels centres docents
públics d'educació secundária, dels centres docents d'educació de persones
adultes i dels ensenyaments d'educació secundária per a persones adultes, que
condueixen a I'obtenció del títol de graduat en educació secundária obligatória,
en la modalitat presencial i semipresencial, per al curs académic 201 6-2017.

2. Autoritzar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, a la
Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, a la Direcció
General de Personal Docent, a la Direcció General d'lnnovació i Comunitat
Educativa i a la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Universitat,
perqué adoptin les mesures necessáries per a l'aplicació del que disposa aquesta
Resolució.

:. fls directors dels centres docents, han de donar a conéixer els continguts de les
orientacions als diferents sectors de la comunitat educativa.

Palma, 12 de juny de 2017

El conseller d'Educacidl iversitat

Martí X. March Ceidá -fuk
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