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El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

— o —-

Núm. 12071
Ordre de 21 de maig de 2002 de la Conselleria d’Educació i
Cultura, per la qual es regula la jornada i l’horari escolar als
centres públics i als centres privats sostinguts amb fons públics
d’educació infantil, d’educació primària i d’educació especial

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, Llei orgànica 2/1983, de 25 de
febrer, defineix que, dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat, correspon a
la comunitat autònoma de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu de
l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, regula el traspàs de funcions
i serveis de l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ensenyament no universitari.

Així mateix, el Decret 66/2001 i el Decret 67/2001, ambdós del 4 de maig,
estableixen els currículums de l’educació infantil i de l’educació primària,
respectivament, a les Illes Balears. Concretament, l’article 13 del Decret 67/2001
diu que la Conselleria d’Educació i Cultura ha de regular, mitjançant una ordre,
l’horari d’aquesta etapa.

Per això, a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres, dict
la següent

ORDRE

Article primer
Finalitat i àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre té com a finalitat establir la regulació de la jornada i l’horari

escolar en els centres docents públics i sostinguts amb fons públics d’educació
infantil, d’educació primària i d’educació especial de l’àmbit de gestió de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article segon
Activitats de la jornada escolar
La jornada escolar, entesa, amb caràcter general, com l’espai de temps

dedicat al desenvolupament del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat
i als programes d’activitats complementàries i extraescolars, comprèn les activitats
de naturalesa curricular, el temps d’esplai, les activitats complementàries, el
desenvolupament de plans d’acció tutorial i les activitats extraescolars.

Article tercer
Jornada escolar ordinària
Amb caràcter general, la jornada escolar ordinària s’ha d’establir d’acord

amb el que disposen els apartats següents:
1. La jornada escolar ordinària, que s’ha de distribuir diàriament en

sessions de dematí i horabaixa, ha de permetre la realització de totes les activitats
lectives, complementàries i extraescolars programades, per tal de donar
compliment al que està establert en el projecte educatiu, en els projectes
curriculars d’etapa i en la programació general anual. L’horari general del centre
ha de concretar la jornada escolar ordinària.

2. La distribució de la jornada escolar ordinària i l’horari general del centre
han de ser aprovats en consell escolar. En cas que hagi sofert algun canvi respecte
del curs anterior, aquest s’ha de comunicar a la Direcció General de Planificació
i Centres abans de dia 30 de juny.

3. L’horari general del centre ha d’especificar:
a) L’horari lectiu del centre.
b) L’horari en què estaran disponibles, per a l’alumnat, cada un dels serveis

i activitats extraescolars i les instal·lacions del centre.
c) Les hores i les condicions en les quals el centre ha de romandre obert i

a disposició de la comunitat educativa.
4. Amb caràcter general, l’horari lectiu en les etapes de l’educació infantil,

de l’educació primària, i de l’educació bàsica dels centres d’educació especial
s’ha d’organitzar de la manera següent:

a) La durada ha de ser de 25 hores setmanals, inclosos els esplais,
distribuïdes de dilluns a divendres en sessions de dematí i horabaixa, preferentment,
entre les 9.00 i les 17.00 hores.

b) L’interval entre les sessions de dematí i horabaixa ha de ser, amb caràcter
general, almenys de dues hores.

c) La sessió d’horabaixa no pot tenir una durada inferior a una hora i mitja.
5. Durant els dies lectius de setembre i juny, els centres podran acollir-se

al règim de jornada continuada, amb l’acord previ del consell escolar del centre
i la comunicació a la Direcció General de Planificació i Centres.

Article quart
Excepcions a la jornada escolar ordinària
Primer: requisits
La modificació de la jornada escolar ordinària establerta en l’article tercer

d’aquesta Ordre ha d’ésser aprovada per la Direcció General de Planificació i
Centres. La proposta ha de complir els requisits següents:

1. El projecte de modificació ha d’assegurar la presència de professorat en
horari d’horabaixa durant els dies lectius de la setmana i ha d’incloure un pla
d’activitats extraescolars voluntàries i no discriminatòries per a l’alumnat, com
també el seu finançament. El consell escolar s’ha de responsabilitzar de l’elaboració
i de l’execució del pla d’activitats.

2. La modificació no pot suposar la supressió del menjador escolar ni un
increment del cost per a les famílies.

3. El servei de transport escolar s’ha d’adaptar al nou horari lectiu, inclòs
l’horari del menjador escolar, si n’hi ha.

Segon: procediment
El procediment a seguir pels centres que vulguin sol·licitar una modificació

de la jornada és el següent:
1. La iniciació del procés de modificació de la jornada escolar s’ha de

decidir en consell escolar per aprovació dels 2/3 dels membres presents. El
claustre de professorat i/o el 10% dels pares pot proposar al consell escolar la
iniciació del procediment per a la modificació de jornada. En el cas dels centres
concertats, també ho pot proposar el titular del centre.

L’acord d’iniciació del procediment s’ha de comunicar al Departament
d’Inspecció Educativa per a la realització del seguiment del procés.

2. Posteriorment, el consell escolar ha d’establir un període d’informació
sobre la proposta de canvi de jornada i del pla d’activitats extraescolars entre els
pares i les mares i/o tutors i tutores legals de l’alumnat, el qual finalitzarà
mitjançant la celebració d’una assemblea informativa. En cap cas, aquest període
no pot ser inferior a un mes.

3. Per aprovar la modificació de la jornada, s’ha de fer una consulta als
pares i a les mares i/o tutors i tutores legals de l’alumnat. L’horari establert n’ha
de garantir la màxima participació. Per a aquesta consulta, és aplicable el que
s’estableix a continuació:

a) S’ha de constituir, en acte públic, una junta electoral composta pel
director del centre, que n’ha de ser el president. Als centres amb més d’una unitat,
hi ha d’haver un mestre i un pare, mare o tutor legal d’alumne.

Tots els membres de la junta, com també els suplents, llevat del director del
centre, s’han d’elegir per sorteig d’entre els inscrits en els respectius censos
electorals.

b) Les competències de l’esmentada junta són les següents:
- Aprovar i publicar el cens de votants, que ha d’incloure el nom, els

cognoms i el document d’identitat d’aquests, ordenats alfabèticament.
- Concretar el calendari de tot el procés.
- Ordenar el procés i aprovar el model de paperetes.
- Promoure la constitució de la mesa per a les votacions.
- Rebre els vots emesos per correu.
- Resoldre les reclamacions presentades contra les decisions de la mesa.
c) Contra les decisions de la junta, es pot presentar reclamació davant la

Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura.
La resolució posa fi a la via administrativa.

d) Tenen dret a votar tots els pares i les mares que no es trobin privats ni
suspesos de la pàtria potestat i que tenguin atribuïda la guàrdia i custòdia dels
fills, o bé els tutors i tutores legals dels alumnes matriculats al centre i que, per
tant, figurin en el cens.

e) La votació ha de ser directa, secreta i no delegable.
f) Els pares i les mares, o bé els tutors i tutores legals dels alumnes, poden

utilitzar el vot per correu. A aquest efecte, el vot i la fotocòpia del document
d’identitat o document acreditatiu equivalent s’han d’enviar a la junta electoral
del centre abans de la realització de l’escrutini. L’exercici del vot per correu pot
fer-se entregant la documentació, amb el lliurament del vot, a la secretaria del
centre 24 hores abans de les votacions.

Els votants han de sol·licitar a la junta electoral la documentació necessària
per exercir aquest dret.

g) Els vots rebuts per correu han de ser lliurats per la junta electoral a la
mesa abans de l’hora assenyalada per al tancament de la votació. Els vots rebuts
posteriorment no s’han de computar.

h) Abans de la votació, s’ha de constituir la mesa encarregada de presidir-
la, per vetllar per la correcció del sufragi i per realitzar-ne l’escrutini.

i) La mesa electoral ha d’estar integrada pel director del centre, que hi ha
d’actuar com a president, i per dos pares, mares o tutors legals designats per
sorteig. Hi ha d’actuar com a secretari el de menor edat. A més, la junta electoral
ha de preveure el nomenament de suplents, designats també per sorteig.

j) Hi poden actuar, com a supervisors de la votació, els pares, les mares o
els tutors i tutores legals dels alumnes matriculats al centre, proposats per una
associació de pares i mares d’alumnes del centre o bé avalats per la signatura de
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deu votants.
4. La modificació de la jornada escolar pot ésser autoritzada si hi ha una

participació igual o superior al 50% del cens i si aquesta és votada afirmativament
per un nombre igual o superior al 65% dels votants.

5. L’expedient per a la modificació de la jornada escolar s’ha de remetre
a la Direcció General de Planificació i Centres abans del 15 de març i
l’Administració educativa ha de procedir, si s’escau, a autoritzar-la abans del 15
d’abril, a fi i efecte que tota la comunitat educativa conegui la jornada del proper
curs escolar.

6. La modificació de jornada d’un dia de la setmana s’ha d’atendir a
l’establert en aquest article, excepte el punt 1 de l’apartat primer i el punt 2 de
l’apartat segon.

Article cinquè
Seguiment del pla d’activitats complementàries i extraescolars
1. L’Administració educativa, a través del Departament d’Inspecció, ha de

realitzar el seguiment del pla d’activitats aprovat en consell escolar. La Direcció
General de Planificació i Centres pot anul·lar l’autorització concedida, amb la
prèvia comunicació i audiència al consell escolar, davant l’incompliment del
projecte i la resta de condicions establertes. En aquests casos, el centre pot iniciar
de bell nou el procediment establert en aquestes instruccions.

2. Al final de cada curs escolar, el consell escolar ha d’elaborar un informe
en el qual s’ha d’avaluar l’aplicació de la jornada i el pla d’activitats extraescolars.
Aquest informe s’ha d’incloure en la memòria de final de curs.

Article sisè
Centres d’educació especial
Als centres d’educació especial, s’hi ha d’aplicar l’establert en aquesta

Ordre, amb excepció que, amb justificació prèvia, l’Administració educativa pot
eximir de la presentació del projecte d’activitats complementàries, previst en
l’apartat 1 del punt primer de l’article quart.

En aquest cas, no se’ls ha d’aplicar l’article cinquè d’aquesta Ordre.

Disposició transitòria
Aquells centres que ja tenen autoritzada una modificació de jornada

escolar en el moment de publicar-se aquesta Ordre poden continuar amb ella,
sempre que compleixin els requisits establerts en l’apartat primer de l’article
quart d’aquesta Ordre, i ho han de comunicar a la Direcció General de Planificació
i Centres abans del 30 de juny.

Disposició derogatòria
Queda derogada l’Ordre de 14 d’abril de 2000, per la qual s’aproven les

instruccions sobre modificacions de jornada i/o d’horari escolar a les escoles
d’educació infantil i els col·legis d’educació primària, i qualsevol altra norma
d’igual o inferior rang que s’oposi al que s’ha dictat en aquesta Ordre.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

Palma, 21 de maig de 2002
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Núm. 12072
Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es
prorroguen els nomenaments  dels òrgans unipersonals de govern
i els caps de departament dels conservatoris professionals de
música i dansa

La Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es nomenen els
òrgans unipersonals de govern i els caps de departament dels conservatoris de
Música i Dansa, en el curs 2001-2002 (BOIB núm. 119, de 4 d’octubre de 2001),
i la modificació de dia 4 d’octubre de 2001 de l’esmentada Resolució (publicada
en el BOIB núm. 124, de 16 d’octubre de 2001), estableixen que els nomenaments
dels càrrecs esmentats són vigents fins al 30 de juny de 2002.

Atès que l’Administració Educativa no ha convocat eleccions per ocupar
els òrgans unipersonals de govern; mentre s’espera que es resolgui la convocatòria
de proves selectives per a la provisió de places del cos de professors de música
i arts escèniques, que s’han de desenvolupar a partir del 27 de juny i que poden
produir canvis en la plantilla dels conservatoris professionals de música i dansa,
i que s’acabi el procés de funcionarització del personal laboral que imparteix
docència en els conservatoris professionals de música i dansa, amb l’objectiu de
garantir l’adequada gestió dels conservatoris professionals de música i dansa de

les Illes Balears fins a l’inici del curs 2002-2003,

RESOLC

1.Prorrogar, des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost, el nomenament dels
òrgans unipersonals de govern i dels caps de departament dels conservatoris
professionals de música i dansa que figuren en la Resolució del conseller
d’Educació i Cultura per la qual es nomenen els òrgans unipersonals de govern
i els caps de departament dels conservatoris de música i dansa, curs 2001-2002
(BOIB núm. 119, de 4 d’octubre de 2001), i en la modificació de dia 4 d’octubre
de 2001 de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es nomenen
els òrgans unipersonals de govern i els caps de departament  dels conservatoris
de música i dansa, durs 2001-2002 (BOIB núm. 124, de 16 d’octubre de 2001).

Palma, 7 de juny de 2002

El  conseller
Damià Pons i Pons
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Núm. 12929
Resolució del director general de Personal Docent de 19 de juny
de 2002 per la qual es nomenen els tribunals definitius que han
d’actuar a les proves selectives convocades per Ordre de 4 d’abril
de 2002, es distribueixen els aspirants entre els tribunals de les
especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació
i a la primera prova

La Resolució del director general de Personal Docent de 3 de juny de 2002
(BOIB núm. 69, de 08-06-2002), va fer pública la composició dels tribunals que
han d’actuar en els procediments selectius convocats per Ordre de 4 d’abril de
2002, per a la provisió de places de funcionaris docents del cos de professors
d’ensenyament secundari, del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes , del
cos de professors de música i arts escèniques i per a l’adquisició de noves
especialitats (BOIB núm. 45 EXTRA, de 15-04-2002), i atorgà un termini de set
dies naturals perquè les persones incloses en els casos d’abstenció prevists a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27.11.1992), de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
fessin les al·legacions pertinents.

Atès el que regulen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre (BOE núm. 285, de 27.11.1992), de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, sobre les causes d’abstenció i
de recusació;

Atès el que estableix l’article 11 del Reial decret 850/1993, de 4 de juny
(BOE núm. 155, de 30.06.1993), pel qual es regula l’ingrés i l’adquisició de
noves especialitats en els cossos de funcionaris docents, sobre l’obligatorietat de
participar en els tribunals dels procediments de selecció;

Atès que, en compliment de l’establert al punt 5.6 de la base cinquena de
l’esmentada Ordre de convocatòria de 4 d’abril de 2002, s’ha fet la substitució
d’aquelles persones que han perdut la condició de membres dels tribunals per
alguna de les causes esmentades al paràgraf primer o per causa de força major;

Atès finalment el que determina l’esmentada Ordre de 4 d’abril respecte a
la publicació dels nous membres dels tribunals i a la notificació de la data, hora
i lloc on es realitzarà l’acte de presentació dels aspirants;

RESOLC:

Primer.- Fer públics, a l’annex d’aquesta Resolució, els nomenaments
definitius dels membres dels tribunals que han de qualificar les proves selectives
convocades per l’Ordre de 4 d’abril de 2002.

Segon.- Citar els aspirants de les especialitats d’Anglès i de Català del cos
de professors d’escoles oficials d’idiomes a l’acte de presentació i a la primera
prova el proper dia 4 de juliol a les 9 hores davant els tribunals respectius.

Citar els aspirants de l’especialitat de Música del cos de professors
d’ensenyament secundari a l’acte de presentació i a la primera prova el proper dia
4 de juliol a les 9 hores davant els tribunal respectiu.

Citar els aspirants de totes les altres especialitats i cossos a l’acte de
presentació i a la primera prova davant els tribunals respectius, que es faran als
llocs d’actuació el proper dia 3 de juliol a les 9 hores.

Els aspirants a l’especialitat de Processos de producció agrària del cos de
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les Illes Balears fins a l’inici del curs 2002-2003,RESOLC1.Prorrogar, des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost, el nomenament delsòrgans unipersonals de govern i dels caps de departament dels conservatorisprofessionals de música i dansa que figuren en la Resolució del consellerd’Educació i Cultura per la qual es nomenen els òrgans unipersonals de governi els caps de departament dels conservatoris de música i dansa, curs 2001-2002(BOIB núm. 119, de 4 d’octubre de 2001), i en la modificació de dia 4 d’octubrede 2001 de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es nomenenels òrgans unipersonals de govern i els caps de departament dels conservatorisde música i dansa, durs 2001-2002 (BOIB núm. 124, de 16 d’octubre de 2001).Palma, 7 de juny de 2002El consellerDamià Pons i Pons— o —-Núm. 12929Resolució del director general de Personal Docent de 19 de junyde 2002 per la qual es nomenen els tribunals definitius que hand’actuar a les proves selectives convocades per Ordre de 4 d’abrilde 2002, es distribueixen els aspirants entre els tribunals de lesespecialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentaciói a la primera provaLa Resolució del director general de Personal Docent de 3 de juny de 2002


