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CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 6354
Resolució de 22 de març de 2002 del conseller d’Educació i
Cultura, que regula el procés de revisió i d’elaboració dels
projectes curriculars en els centres educatius d’ensenyament no
universitari que imparteixen educació infantil i/o educació
primària
El Govern de les Illes Balears planteja una educació de qualitat amb la
intenció d’assolir un sistema educatiu per a tots els ciutadans, arrelat al medi, de
prevenció i de compensació de desigualtats, coherent amb la realitat cultural i
lingüística.
Els projectes curriculars són l’instrument per fer efectiva l’autonomia
pedagògica dels centres, mitjançant la participació del professorat en l’adaptació
del marc normatiu a la realitat i a les necessitats dels centres. Els projectes
curriculars tenen un grau de flexibilitat suficient, la qual cosa possibilita recollir
els canvis de perfil de l’alumnat, adaptar el procés d’ensenyament/aprenentatge
i adequar l’oferta del centre a les seves necessitats educatives.
L’article 6 del Decret 125/2000, de 3 d’octubre, d’ordenació general dels
ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària
obligatòria a les Illes Balears, estableix que els centres docents han de desenvolupar
el currículum prescriptiu de les Illes Balears establert pel Govern, i l’han
d’adequar i concretar en la pràctica pedagògica, formulant el projecte curricular
de cada etapa impartida.
Per aquests motius, i a proposta de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació,
RESOLC

El pla d’elaboració dels projectes curriculars, en el qual ha d’intervenir tot
el personal del centre, ha d’incloure les previsions relatives a:
- L’organització interna de cada etapa per emprendre el procés d’elaboració
del projecte curricular.
- La temporalització del procés d’elaboració al llarg del curs, que ha
d’incloure els terminis i els recursos necessaris per al desenvolupament de cada
una de les tasques previstes.
Article 8
Els centres que imparteixen les dues etapes educatives han de preparar un
únic pla d’elaboració dels projectes curriculars, i han de posar especial esment
a les mesures planificades per assegurar la coordinació entre els equips docents
de cada etapa, amb la finalitat de garantir la continuïtat i la coherència pedagògica
entre ambdues.
Article 9
Aquest pla d’elaboració dels projectes curriculars, un cop aprovat pel
claustre, s’ha d’incorporar a la Programació general anual del curs 2002-2003.
Article 10
El Departament d’Inspecció Educativa, en el marc de les seves funcions
establertes en el Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció
Educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari, ha de vetllar pel correcte
compliment de la normativa vigent, ha d’assessorar els centres en els aspectes
pedagògics i ha de col·laborar en el desenvolupament del pla d’elaboració de
projectes curriculars.

Article 1
Article 11
Aquesta Resolució és aplicable a tots els centres educatius d’ensenyament
no universitari, tant públics com privats concertats i no concertats de les Illes
Balears, que imparteixen educació infantil i/o educació primària.
Article 2
La finalitat d’aquesta Resolució és revisar l’actual projecte curricular
d’etapa i elaborar un nou projecte que, mantenint els aspectes vàlids, reculli les
noves prescripcions normatives i incorpori les aportacions del professorat.
Article 3
Els centres educatius han d’elaborar un projecte curricular per a cada una
de les etapes que imparteixen, posant esment d’una manera especial a mantenir
una adequada coordinació entre les diferents etapes educatives.
Article 4
4.1. Els centres específics d’educació especial han d’elaborar un únic
projecte curricular, que ha d’incloure l’educació infantil i l’educació bàsica.
4.2. El projecte curricular d’aquests centres ha de prendre com a referent
per a l’educació bàsica les capacitats establertes per a l’educació primària en totes
les seves àrees.
4.3. Els projectes curriculars d’aquests centres poden, després d’una
justificació prèvia, incorporar capacitats d’altres etapes, d’acord amb les necessitats
de l’alumnat.
Article 5
L’equip docent de l’etapa ha d’elaborar el projecte curricular d’aquesta.
Per desenvolupar la tasca disposa de tot el curs escolar 2002/2003.
Article 6
6.1. Abans del 10 de juny de 2002 la comissió de coordinació pedagògica
de cada centre ha de proposar al claustre de professors el pla d’elaboració dels
projectes curriculars.
6.2. En els centres en què no està constituïda la comissió de coordinació
pedagògica, és l’equip directiu el que ha de proposar el pla d’elaboració dels
projectes curriculars al claustre de professors.
6.3. Un cop el claustre hagi aprovat el pla presentat, després d’analitzar-lo
i valorar-lo, se n’ha de trametre una còpia al Departament d’Inspecció Educativa
abans del 21 de juny de 2002.
Article 7

Els projectes curriculars d’etapa han de tenir en compte les directrius del
projecte educatiu de centre, ja que aquest concreta les intencions educatives
consensuades per la comunitat educativa, i serveix per donar sentit i per orientar
el conjunt de les activitats del centre.
Article 12
Els projectes curriculars d’etapa elaborats en aquest procés han d’incloure
els aspectes següents:
a) Les decisions i les mesures relatives a la coordinació curricular que
s’esmenten a continuació:
- L’adequació dels objectius generals de l’educació infantil i/o de l’educació
primària a les característiques de l’alumnat i al context socioeconòmic i cultural
del centre, amb indicació de les mesures que han d’adoptar-se per a la seva
consecució eficaç.
- La distribució dels objectius, dels continguts i dels criteris d’avaluació de
les diferents àrees de coneixement o dels àmbits d’experiència, segons l’etapa.
- Les decisions de caràcter general sobre metodologia didàctica, com també
els criteris per a l’agrupament de l’alumnat i per a l’organització espacial i
temporal de les activitats.
- Els criteris sobre el procés d’avaluació i de promoció de l’alumnat.
- Les orientacions necessàries per incorporar els continguts de caràcter
transversal en el currículum d’educació infantil i/o d’educació primària, a través
de les diferents àrees i activitats didàctiques.
- Les mesures per atendre la diversitat i, en el cas d’alumnat amb necessitats
educatives especials, els criteris per realitzar les adaptacions curriculars apropiades.
- Les mesures per potenciar l’ús de la llengua catalana en les activitats dels
centres.
- El pla específic per potenciar la presència de la realitat de les Illes Balears
(cultura, història, geografia, economia, etnografia, llengua, literatura, art, folklore, etc.) en l’ensenyament.
- Els materials curriculars i els recursos didàctics que s’utilitzaran.
- Els criteris per revisar els processos d’ensenyament i la pràctica docent
del professorat, com també el projecte curricular.
b) El pla d’orientació educativa i el pla d’acció tutorial.
c) Les programacions didàctiques de cada un dels cicles.
Article 13
Les noves programacions didàctiques de cada un dels cicles s’han d’elaborar
a partir de les decisions preses en el projecte curricular i s’han d’incorporar a
aquest en el moment en què estiguin elaborades.
Article 14
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És el claustre de professors, dins l’àmbit de les seves competències, que ha
d’aprovar els projectes curriculars del centre. Una vegada aprovats, s’han
d’incorporar a la programació general anual.
Article 15
Els centres de professorat, mitjançant el pla de formació, han de donar
suport als centres educatius en el procés de revisió i d’elaboració dels projectes
curriculars.
Article 16
Els equips d’atenció primerenca, d’orientació educativa i psicopedagògica
han de col·laborar en les tasques de suport i d’assessorament, en el procés de
revisió i d’elaboració dels projectes curriculars. La seva tasca s’ha de canalitzar
mitjançant la seva participació en les respectives comissions de coordinació
pedagògica dels centres i s’ha de centrar en l’assessorament psicopedagògic
general, amb especial incidència en les mesures d’atenció a la diversitat que
facilitin la resposta educativa a tot l’alumnat.
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l’Acord del tribunal qualificador del Cos Facultatiu Superior, Especialitat
Biòleg, de 24 de juliol de 2001, mitjançant el qual es fa pública la llista
d’aspirants que han superat el primer exercici de les oposicions lliures per
ingressar em determinats cossos i escales dels grups A i B de l’Administració
especial de la CAIB, convocades per la Resolució del conseller d’Interior de 23
de febrer de 2001 (BOIB núm. 25 ext., de 28-02-2001).
Això es fa públic en compliment del que disposa l’article 49 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació a l’article 59
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, a l’efecte que serveixi de citació a termini a les persones
interessades, per tal que, si escau al seu dret, puguin comparèixer en qualitat de
demandats davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Balears, Secció 1, en el termini de nou dies des que es publica aquesta
Resolució. Així mateix, se’ls fa saber que, si s’hi personen fora de l’indicat
termini, se les considerarà com a part, sense per això haver de retrotreure ni
d’interrompre el curs del procediment; si no s’hi personen oportunament,
continuarà el procediment en els seus tràmits, sense escaure notificar-los-ho.

Disposicions finals
Marratxí, 21 de març de 2002
Primera
Es faculta la Direcció General d’Ordenació i Innovació per dictar les
instruccions oportunes per desenvolupar aquesta Resolució i especialment per
facilitar la intervenció de manera coordinada dels diversos serveis de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
Segona
Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de març de 2002
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —-

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Núm. 6877
Correcció d’errades de la resolució de la Direcció del Servei de
Salut de les Illes Balears Ib-Salut, publicada el dia 28 de març de
2002, edicte núm. 5658, BOIB. núm. 38.
Havent advertit errades en la publicació de dia 28 de març de 2002, BOIB
núm. 38 de la Resolució de la Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears IbSalut, sobre la convotòria del concurs d’obres per a la reforma i adeqüació del
local situat en el carrer de Joan Munar de Palma, per a la ubicació de la seu del
Servei de Prevenció de Riscs Laborals, se transcriu la rectificació següent:
Punt 9 apartat a) ha de dir: Documentació general i tècnica: 24 d’abril de
2002.
Palma, 4 d’abril de 2002.
El director gerent,
Juli Fuster Culebras
— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 6457
Resolució del director general de la Funció Pública per la qual se
cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós
administratiu, Actuacions 228/2002, que se segueix pels tràmits
del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de Balears
La Conselleria d’Interior de les Illes Balears, mitjançant aquesta Resolució,
fa saber que la Sra. Margarita Vaquer Caballería ha interposat recurs contenciós
administratiu, Actuacions núm. 228/2002, que se segueix pels tràmits del
procediment ordinari davant la Sala de Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Balears, contra la Resolució del conseller d’Interior de 14
de setembre de 2001, de desestimació del recurs d’alçada interposat contra

El director general de la Funció Pública
Jaume Colom i Adrover
— o —Núm. 7030
Resolució del conseller d’Interior, de 21 de març de 2002, per la
qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball,
corresponent al personal funcionari, al servei de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Vists els projectes de modificació de la relació de llocs de treball de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponent al
personal funcionari, confeccionat per les distintes conselleries del Govern de les
Illes Balears, amb l’assessorament i la coordinació de la conselleria d’Interior,
d’acord amb les instruccions aprovades pel Consell de Govern en la sessió feta
el dia 9 de juny de 1994; negociat amb les organitzacions sindicals a la Mesa
General de Negociació, i informada favorablement per la Comissió de Personal
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la sessió de dia 20 de març de
2002.
Vists els articles 17 i 32 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció
Pública de la CAIB, que faculten al conseller competent en matèria de funció
pública per a l’aprovació i modificació de les relacions de llocs de treball.
Vist l’article 33 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública de
la CAIB, que disposa que correspon al Consell de Govern l’aprovació d’aquells
llocs de treball que, per la pròpia naturalesa de les seves funcions, s’adscriuen a
un únic i determinat cos o escala.
D’acord amb tot el que s’ha exposat anteriorment, tinc a bé dictar la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball
corresponent al personal funcionari de la comunitat autònoma Illes Balears en els
termes que es troba a l’Annex, adjunt a aquesta Resolució, amb excepció
d’aquells llocs de treball que la seva aprovació o modificació, pel fet d’estar
adscrit a un sol cos o escala, correspon al Consell de Govern de les Illes Balears.
SEGON.- Elevar al Consell de Govern de les Illes Balears, per a la seva
aprovació, la relació de llocs de treball a la que es refereix al punt anterior, i per
al seu coneixement, pel que es refereix a la resta.
TERCER.-La present Resolució entrarà en vigor l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Marratxí, 21 de març de 2002
EL CONSELLER D’INTERIOR
Sgt.: Josep Maria Costa i Serra

