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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 6599
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 12 de març de 2010 per la qual s’estableixen la denominació i les sigles que han de constar al
Registre de centres docents de les Illes Balears
L’article 1 del Decret 59/2003, de dia 13 de juny, pel qual es crea i regula el Registre de centres docents de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 24 de juny
de 2003), determina que al Registre de centres docents no universitaris de les Illes Balears s’han d’inscriure tots els centres docents públics i privats que imparteixen ensenyaments reglats de nivell no universitari a l’àmbit territorial de les Illes Balears. Per altra banda, l’article 2 determina que, com a òrgan administratiu,
estarà adscrit a la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
L’article 111 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006), fa referència a la denominació dels centres públics.
Així, s’estableix quina és la denominació referent als centres públics que ofereixen educació infantil, als que ofereixen educació primària, als que ofereixen educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional, als centres públics que ofereixen educació infantil i educació primària, als centres públics que ofereixen ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, als que ofereixen ensenyaments professionals i, si s’escau, elementals, de música i dansa, als centres
que ofereixen ensenyaments artístics i als centres que ofereixen ensenyaments adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials que no puguin ser ateses en
el marc de les mesures d’atenció a la diversitat dels centres ordinaris.
L’article 114 de la LOE determina que els centres privats poden adoptar qualsevol denominació, excepte la que correspon a centres públics o que pugui induir
a confusió amb aquests.
Per altra banda, l’article 6 del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB
núm. 63, de 8 de maig de 2008), determina que els centres que únicament imparteixen primer cicle d’educació infantil tindran una denominació genèrica que serà
escola infantil pública, si és un centre de titularitat pública, i centre d’educació infantil privat, si la titularitat és privada.
Per evitar confusions, aquesta Resolució fa un recull de les denominacions que han de rebre els centres docents de les Illes Balears, tant públics com privats,
pel que fa a la seva inscripció en el Registre de centres docents de les Illes Balears i especifica quines sigles s’han d’utilitzar per fer referència a aquests, per tal de
millorar i homogeneïtzar el sistema de nomenclatures.
Per altra banda, també es considera del tot necessari establir quina és la denominació que s’ha d’atribuir a altres serveis educatius, com és el cas dels centres
de professorat i dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica, tant els generals com els d’atenció primerenca.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Les referències contingudes al Registre de centres docents de les Illes Balears adscrit a la Conselleria d’Educació i Cultura s’han d’ajustar a la denominació i sigles establerta als annexos d’aquesta Resolució.
2. La Direcció General de Planificació i Centres realitzarà les modificacions pertinents al Registre de centres docents de les Illes Balears per tal d’adequarlo a les denominacions i sigles establertes a la present Resolució.
3. La present Resolució serà notificada als centres privats per informar-los de la denominació amb què consten inscrits al Registre de centres docents de la
Conselleria d’Educació i Cultura i de les sigles que els corresponen i que consten als annexos d’aquesta Resolució. Aquesta denominació serà la que utilitzarà la
Conselleria d’Educació i Cultura, internament, en relació a aquests centres.
Els centres privats que utilitzen una denominació que no coincideix amb la que consta al Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Cultura
han de comunicar a la Direcció General de Planificació i Centres quina és la denominació habitual que fan servir en les seves comunicacions internes i/o externes,
per tal de deixar-ne constància, si és el cas, al Registre de centres docents.
4. Aquesta resolució s’ha de publicar a la web de la Conselleria d’Educació i Cultura i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en
el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 12 de març de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
ANNEX I : ensenyaments, denominació i sigles dels centres docents públics
ENSENYAMENTS
Educació infantil (1r cicle, 2n cicle o 1r i 2n cicle)
Educació primària
Educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional
Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny
Ensenyaments elementals de música/dansa
Ensenyaments professionals i elementals de música / dansa

DENOMINACIÓ
Escola infantil
Col·legi d'educació primària
Col·legi d'educació infantil i primària
Institut d'educació secundària
Escola d'art
Escola de música/dansa reconeguda
Conservatori de música
Conservatori de dansa

SIGLES
EI
CP
CEIP
IES
EA
EMDR
CM
CD
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Conservatori de música i dansa
Conservatori superior de música
Conservatori superior de dansa
Conservatori superior de música i dansa
Escola superior d'art dramàtic
Escola superior de conservació i restauració de
béns culturals
Escola superior de ceràmica
Escola superior de vidre
Escola superior de disseny
Centre d'educació especial
Escola oficial d'idiomes
Centre d'educació de persones adultes
Centre Integrat de formació professional
Denominació que l'Administració educativa determini

Ensenyaments superiors de música / dansa

Ensenyaments superiors d'art dramàtic
Ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals
Ensenyaments superiors d'arts plàstiques
Ensenyaments superiors de disseny
Ensenyaments adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials
Ensenyaments d'idiomes corresponents als nivells intermedi i avançat
Educació de persones adultes
Ensenyaments integrats de formació professional
Ensenyaments agrupats

CMD
CSM
CSD
CSMD
ESAD
ESCRBC
ESC
ESV
ESD
CEE
EOI
CEPA
CIFP

ANNEX II : ensenyaments, denominació i sigles dels centres docents privats
A efectes d’organització administrativa, la Conselleria d’Educació i Cultura utilitzarà les denominacions i sigles següents:
DENOMINACIÓ
Centre d'educació infantil privat / concertat
Col·legi privat
Col·legi concertat
Centre d'educació especial concertat
Centre docent estranger
Centre privat de formació professional
Centre autoritzat d'ensenyaments artístics elementals de música
Centre autoritzat d'ensenyaments artístics elementals de dansa
Centre autoritzat d'ensenyaments artístics elementals de música i dansa
Centre autoritzat d'ensenyaments artístics professionals de música
Centre autoritzat d'ensenyaments artístics professionals de dansa
Centre autoritzat d'ensenyaments artístics professionals de música i dansa
Escola de música/dansa reconeguda

SIGLES
CEI
C nom del centre
CC nom del centre
CCEE
CDE
CPFP
CAEEM
CAEED
CAEEMD
CAEPM
CAEPD
CAEPMD
EMDR

ANNEX III: denominació i sigles d’altres serveis educatius
DENOMINACIÓ
Equip d’orientació educativa i psicopedagògica general

SIGLES
EOEP

Equip d’orientació educativa i psicopedagògica d’atenció primerenca
Centres de professorat

EAP
CEP

—o—
Num. 6497
Resolució de la directora general de Planificació i Centres d’acceptació de la sol·licitud de renúncia de la directora del CEIP Mateu Fontirroig
de Maó
Antecedents
1. Amb data 3 de març de 2010 (NRE 13922/2010), la Sra. M. Magdalena Llull Mancas, directora del CEIP Mateu Fontirroig, ha adreçat un escrit a la Direcció
General de Planificació i Centres en què sol·licita que li sigui admesa la renúncia al càrrec directiu amb efecte a 30 de juny de 2010.
2. Un cop examinats els motius al·legats per a ser rellevada del seu càrrec, la Direcció General de Planificació i Centres considera pertinent acceptar-li la
dimissió.
Fonaments de dret
1. L’article 138 b i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
2. Els articles 16.2, 18.3 i els preceptes que hi concorden de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010, per la qual s’aproven les
bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Acceptar la dimissió de la Sra. M. Magdalena Llull Mancas del seu càrrec de directora.
2. Disposar que la Sra. M. Magdalena Llull Mancas segueixi exercint el càrrec de directora del centre fins dia 30 de juny de 2010.
3. Comunicar aquesta Resolució al director general de Personal Docent als efectes adients.
4. Notificar aquesta Resolució a la directora del centre.
5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

