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Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 24 de maig de
2002, que modifica l’Ordre de 5 de març de 2002, per la qual es
desplega la disposició addicional quarta del Reial decret 1004/
1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims
dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no
universitaris, per a determinats centres de primer cicle d’educació
infantil
L’Ordre de dia 5 de març de 2002 (BOIB del 23) desplega la disposició
addicional quarta del Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general
no universitaris, per a determinats centres de primer cicle d’educació infantil.
Una vegada publicada l’Ordre, es considera adient esmenar-ne alguns
punts, com també fer-ne alguns aclariments.
Per això, dict la següent
ORDRE
Article únic
1. Es modifica l’article 3 de l’Ordre de 5 de març, que ha de ser substituït
per:
«Centres ubicats a zones urbanes»
«Aquells centres existents, autoritzats com a jardí d’infància amb anterioritat
a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, ubicats dins barriades que, per les seves especials
característiques sociodemogràfiques, exigeixin una peculiar atenció educativa,
o bé situats dins el nucli històric de la localitat o dins una zona de la localitat
consolidada per a l’edificació, podran ser autoritzats, així mateix, com a centres
incomplets de primer cicle d’educació infantil amb unitats agrupades.»
2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 de l’Ordre de 5 de març, que ha de
ser substituït per:
«Les unitats d’aquests centres que agrupin alumnat de 0 a 1 any amb
alumnat d’altres edats han de tenir una relació màxima d’alumnes per unitat d’1/
10 i les unitats que agrupin alumnat d’1 a 3 anys han de tenir la relació màxima
d’alumnes per unitat d’1/12.»
3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 de l’Ordre de 5 de març, que ha de
ser substituït per:
«El nombre de mestres és el previst en els articles 15, 16, 17 i 18 del Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny.»
4. Es modifica l’apartat a) de l’article 7 de l’Ordre de 5 de març, que ha de
ser substituït per:
«Una aula de superfície no inferior a vint metres quadrats (20 m2) per cada
unitat.»
Disposició final
Aquesta Ordre començarà a vigir el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Damià Pons i Pons
El conseller d’Educació i Cultura
Palma, 24 de maig de 2002
— o —Núm. 11115
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de maig de 2002,
mitjançant la qual es regula el procediment d’homologació de
llibres de text i altres materials curriculars
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu, atribueix a les comunitats autònomes amb competències educatives la
possibilitat de desplegar-la i, en particular, els encomana establir el currículum
dels diferents nivells, etapes, cicles, graus i modalitats del sistema educatiu.
L’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria es regeix a les Illes Balears pel
Decret 125/2000, de 8 de setembre, que especifica en l’article 8 que el material
curricular s’ha d’adequar a allò que estableix el currículum prescriptiu a les Illes
Balears i a les disposicions que efectuï el Govern en aquest sentit.
L’adequació dels llibres de text al currículum que estableix la normativa
vigent a les Illes Balears fa necessària la regulació del procediment d’homologació
de llibres de text i d’altres materials curriculars, llevat dels de religió, que han de
ser revisats per les institucions responsables d’aquests ensenyaments.
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Per tot això, dict la següent
ORDRE
Article 1
Els llibres de text destinats a ser utilitzats per l’alumnat dels centres docents
públics i privats d’ensenyament no universitari de les Illes Balears han de tenir
l’homologació de la Conselleria d’Educació i Cultura, d’acord amb el procediment
que es preveu en aquesta Ordre.
Article 2
Els altres materials curriculars poden rebre l’homologació de la Conselleria
d’Educació i Cultura, en cas de ser-hi presentats amb aquest fi.
Article 3
Les sol·licituds d’homologació de llibres de text s’han de presentar a la
Direcció General d’Ordenació i Innovació, mitjançant una instància ajustada al
model que es publica com a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 4
Amb la finalitat de realitzar les propostes de resolució dels diversos
expedients relacionats amb aquesta Ordre, s’estableix una comissió integrada
pels membres següents:
- El cap del Servei d’Ordenació.
- El cap del Servei d’Ensenyament del Català.
- Un membre del Departament d’Inspecció Educativa.
- La cap de la Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa.
- Tres assessors nomenats per la directora general d’Ordenació i Innovació.
Article 5
La comissió pot sol·licitar informes tècnics a especialistes amb experiència
acreditada en relació amb cadascun dels materials presentats.
Article 6
La comissió, per a l’homologació de llibres de text, ha de tenir en compte
els criteris següents:
- Adequació del llibre de text a l’etapa, cicle i curs.
- Imatges, exemples i textos relacionats amb el context natural i sociocultural
de l’alumnat, en cas que els continguts ho requereixin.
- Foment dels drets humans i de la igualtat d’oportunitats.
- Absència d’estereotips discriminatoris.
- Presència de continguts dels temes transversals.
- Proposta d’activitats que facilitin el treball amb grups heterogenis.
Article 7
La comissió ha d’emetre un informe d’acord amb els criteris anteriors i, en
cas que s’hagin observat inadequacions en els materials, s’ha de requerir la
persona sol·licitant perquè les esmeni en el termini màxim de 30 dies. La comissió
també pot demanar l’explicitació del projecte global del cicle o de l’etapa per
constatar l’adequació del llibre de text i dels altres materials curriculars a la seva
finalitat.
Article 8
Atès l’informe emès per la comissió, la Direcció General d’Ordenació i
Innovació ha d’elevar una proposta de resolució al conseller d’Educació i
Cultura. La resolució s’ha de dictar en el termini màxim de tres mesos comptadors
des de la data en què la persona interessada va presentar la sol·licitud amb tots
els requisits, incloses les esmenes a què es refereix l’article anterior.
Article 9
Els llibres de text homologats han de dur impresos en la pàgina dels crèdits
la data de la resolució per la qual varen ser homologats i el BOIB en què es va
publicar.
Article 10
La persona interessada ha de trametre tres exemplars del llibre homologat
per poder posar fi a l’expedient administratiu.
Disposició transitòria
Les autoritzacions anteriors a aquesta Ordre estaran en vigor fins al final
del curs 2004/05.
Disposició derogatòria
1.Queda derogada l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de
22 d’abril de 1998, per la qual es desenvolupa el capítol IV del Decret 92/1997,
de 4 de juliol, i regula l’autorització dels projectes editorials en llengua catalana,
pròpia de les illes Balears, que ha de servir de base per editar materials curriculars
destinats a ser utilitzats per l’alumnat de centres docents no universitaris públics

