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4.Les direccions dels centres docents han de comunicar el calendari escolar als claustres i consells escolars en la primera reunió després de la seva aprovació i l’han d’exposar en un lloc visible per a les famílies dels alumnes i les
empreses concessionàries dels diferents serveis escolars.

03-06-2010

Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 24 de maig de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

5.Els centres han d’oferir els seus serveis de manera regular, continuada i
sistemàtica. En tot cas, el calendari i horari escolar s’hauran d’ajustar al que preveu l’article 16 del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.
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Num. 12566
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 14 de maig de
2010 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de
Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs
2008/2009

6. Cada centre ha d’establir un calendari específic per al temps d’adaptació dels infants que assisteixen per primera vegada a l’escola, que s’haurà d’articular en coherència amb altres mesures com la informació, l’estabilitat dels
grups d’infants i del tutor o tutora assignats, les mesures d’acolliment, així com
les primeres entrevistes a les famílies.
Article 3
Horari
1.Els horaris d’entrada i sortida han de ser flexibles. A aquest efecte, els
centres públics de primer cicle d’educació infantil poden establir unes franges
horàries per a entrades i sortides, que es disposin en diferents moments al llarg
del dia, dins els marges que permetin el funcionament estable de cada grup d’infants.
2.L’horari ha de fer possible i facilitar que les mares dels infants que ho
desitgin puguin assistir a l’escoleta per alletar-los. En tot cas, als infants de lactància materna, els serà permès qualsevol horari per fer possible aquest alletament, sempre que es tengui en compte l’establiment de mesures que limitin les
distorsions al funcionament del grup.
3. A principi de curs el centre ha de contemplar, si escau, la modificació
d’horaris per tal de dur a terme el procés d’adaptació dels infants. Durant aquest
procés s’ha de tenir especial cura de les relacions entre les famílies, els docents
i els infants.
La modificació d’horaris ha de ser autoritzada pel titular del centre oït el
Consell Escolar.
4.Els centres han d’establir un temps de permanència màxima del infants
als centres que, en cap cas, no ha de superar les 8 hores diàries, amb excepció
del que s’estableix a l’apartat següent. A aquest efecte, s’han de computar tant
el temps d’atenció educativa directa com els serveis complementaris, els de
menjador, les activitats extraescolars i similars.
5. Aquest temps es pot ampliar per un període determinat en casos excepcionals i sempre d’acord amb els criteris que s’estableixin al centre. Aquesta
necessitat s’haurà de justificar i sempre s’han de prioritzar les necessitats i els
drets de l’infant. En tot cas, el centre ha d’informar d’aquests criteris la Direcció
General de Planificació i Centres, així com també dels casos en què sigui autoritzat per ampliar l’horari.
Article 4
Vacances escolars i dies festius.
Els centres de primer cicle d’educació infantil han de seguir el calendari
que estableixi el seu titular, oït el consell escolar del centre, de conformitat amb
el que disposa l’article 2.3 d’aquesta Ordre.
Article 5
Modificacions
Un cop anunciat el calendari i l’horari escolar per al curs 2010-2011, el
titular del centre únicament podrà modificar l’horari oït el consell escolar del
centre i amb autorització de la Direcció General de Planificació i Centres.
Pel que fa al curs següent, qualsevol modificació s’ha d’anunciar amb
anterioritat a l’inici del procés d’admissió.
Article 6
Compliment
Les direccions dels centres docents i el Departament d’Inspecció
Educativa, dins de l’àmbit de les seves competències respectives, han de vetllar
per l’estricte compliment del calendari i de l’horari escolar.
Article 7
Delegació de competències
Es delega expressament en la directora general de Planificació i Centres
d’aquesta Conselleria la resolució de les peticions referides a modificació d’horari o del calendari previstes a l’article 5 d’aquesta Ordre.
Disposició final

L’Ordre ECD/1696/2002, d’1 de juliol, per la qual es creen els Premis
Nacionals de Formació Professional i s’estableixen a aquest efecte els requisits
per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Formació Professional (BOE
núm. 160, de 5 de juliol), disposa, en el punt 3, apartat 1, que podran concórrer
als Premis Nacionals de Formació Professional els alumnes que hagin resultat
ser mereixedors dels Premis Extraordinaris convocats per la seva comunitat
autònoma d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordre.
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 8 d’abril de 2010 per
la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de
Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2008/2009 (BOIB núm. 58, de 17 d’abril).
La convocatòria anual dels Premis Extraordinaris de Formació
Professional, com a opció prèvia a la inscripció per concórrer als Premis
Nacionals de Formació Professional, representa un incentiu per a tots aquells
alumnes que volen confirmar la seva excel·lència en la preparació acadèmica.
Per tot això, atesa la proposta definitiva del Jurat de Selecció i la proposta de Resolució elevada pel director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 14 de maig per la qual es proposen els alumnes per
a l’obtenció dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau
Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2008/2009, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Adjudicar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau
Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2008/2009 als onze alumnes que s’indiquen en l’Annex d’aquesta
Resolució.
Segon
1. Cada alumne premiat ha de rebre de la Conselleria d’Educació i Cultura
un diploma acreditatiu d’aquesta distinció.
2. Aquesta distinció ha de ser anotada, mitjançant diligència del secretari
del centre on es va realitzar la inscripció, en l’expedient acadèmic i en el llibre
de qualificacions de formació professional dels alumnes que ha obtingut un
Premi Extraordinari.
Tercer
Els premiats poden optar, prèvia inscripció, a concórrer al Premis
Nacionals de Formació Professional que convoqui el Ministeri d’Educació.
Quart
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Interposició de recursos
D’acord amb el que estableix 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, contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat
en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26

BOIB

Num. 83

03-06-2010

17

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar 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-se publicat.
Palma, 14 de maig de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
ANNEX
Relació d’alumnes que han obtingut un Premi Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior corresponent al curs 2008/2009
Alumnes
Maria Paloma Díez Pastor
Daniel Patiño Ibáñez
Ángel Carrillo Bordoy
Maria Esther Pons Sacristán
Aina Alcina Plomer
Vicente Pieras Planas
Deyana Mihaylova Popova
Carlos Orfila Huguet
Verónica Ramírez Ciudad
Agustín Martínez Sánchez
Maria Isabel Cabrera Morales

Titulació
Laboratori de diagnòstic clínic
Administració i finances
Instal·lacions electrotècniques
Prevenció de riscos professionals
Gestió d’allotjaments turístics
Navegació, pesca i transport marítim
Integració social
Administració de sistemes informàtics
Desenvolupament de projectes urbanístics
i operacions topogràfiques
Automoció
Realització d’ audiovisuals i espectacles

Família
Sanitat
Administració i gestió
Electricitat i electrònica
Instal·lació i manteniment
Hoteleria i turisme
Maritimopesquera
Serveis socioculturals i a la comunitat
Informàtica i comunicacions
Edificació i obra civil

Centre
IES Francesc de Borja Moll
IES Calvià
IES Arxiduc Lluís Salvador
IES Pasqual Calbó i Caldès
IES Alcúdia
Escola d’FP Nauticopesquera
IES Ramon Llull
IES Joan Ramis i Ramis
IES Politècnic

Transport i manteniment de vehicles
Imatge i so

IES Pau Casesnoves
IES Juníper Serra

—o—
Num. 12686
Acord del Consell de Govern de 28 de maig de 2010 pel qual s’autoritza la implantació a la Universitat de les Illes Balears dels ensenyaments oficials de màster universitari de Gestió, Organització i Economia de l’Empresa (University Master in Management, Organization and Business
Economics)
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix en l’article 36.4 que, en matèria d’ensenyament
universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva, sens perjudici de l’autonomia universitària, en la programació i la coordinació
del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajudes.
L’article 87 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix que, en l’àmbit de
les competències respectives, el Govern de l’Estat, les comunitats autònomes i les universitats han d’adoptar les mesures necessàries per completar la plena integració del sistema universitari espanyol en l’espai europeu d’ensenyament superior. En l’article 37 de la mateixa Llei es defineix l’estructura dels ensenyaments
universitaris oficials, en tres cicles: grau, màster i doctorat.
D’acord amb l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, la implantació i supressió dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional seran acordades per la
Comunitat Autònoma, per pròpia iniciativa amb l’acord del Consell de Govern de la Universitat o bé per iniciativa de la Universitat mitjançant proposta del seu
Consell de Govern; en ambdós casos s’ha de comptar amb l’informe previ favorable del Consell Social de la Universitat. D’altra banda, l’article 35.2 de la mateixa Llei estableix que per impartir ensenyaments oficials, amb validesa en tot el territori nacional, les universitats hauran d’obtenir la verificació del Consell
d’Universitats que el pla d’estudis s’ajusta a les directrius i condicions establertes pel Govern de l’Estat.
Finalment, el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, indica en l’article 3 que els
ensenyaments universitaris oficials es concretaran en plans d’estudis elaborats per les universitats, els quals hauran de ser verificats pel Consell d’Universitats i
autoritzats per a la implantació per la corresponent Comunitat Autònoma.
Així, el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, en la sessió extraordinària de dia 30 d’octubre de 2008, va aprovar el pla d’estudis del màster universitari oficial de Gestió, Organització i Economia de l’Empresa (University Master in Management, Organization and Business Economics). En data 18
de juny de 2009, la rectora de la Universitat de les Illes Balears va comunicar que la implantació d’aquests ensenyaments oficials de màster universitari no suposa un increment de la quantia que la Conselleria d’Educació i Cultura transfereix anualment a la Universitat de les Illes Balears.
El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, en data 19 de juny de 2009, ha emès l’informe favorable previ a la implantació dels ensenyaments
oficials de màster de Gestió, Organització i Economia de l’Empresa (University Master in Management, Organization and Business Economics).
D’altra banda, el Consell d’Universitats, a través de la Comissió de Verificació de Plans d’Estudis, en la sessió de dia 5 d’octubre de 2009, ha dictat la resolució de verificació positiva del pla d’estudis de la Universitat de les Illes Balears corresponent al màster universitari oficial de Gestió, Organització i Economia
de l’Empresa (University Master in Management, Organization and Business Economics). Advertits diversos errors, la resolució esmentada ha estat corregida en
data 1 de març de 2010.
Per tot l’anterior, en virtut de les previsions de l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica
4/2007, de 12 d’abril, i del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el Consell de Govern,
a proposta del conseller d’Educació i Cultura, en la sessió de dia 28 de maig de 2010, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Autoritzar la implantació a la Universitat de les Illes Balears dels ensenyaments oficials de màster universitari de Gestió, Organització i Economia
de l’Empresa (University Master in Management, Organization and Business Economics).
Segon. Comunicar aquest acord a la Conferència General de Política Universitària, en virtut de l’article 8.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
Tercer. Notificar aquest acord a la Universitat de les Illes Balears.

