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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 10855
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 4 de maig de 2010
de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura
de 18 d’abril de 2008 per la qual es regula el procediment d’admissió i de matrícula de l’alumnat als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en la
modalitat d’ensenyaments presencials als centres educatius de
les Illes Balears
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 18 d’abril de 2008 per la
qual es regula el procediment d’admissió i de matrícula de l’alumnat als cicles
formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en la
modalitat d’ensenyaments presencials als centres educatius de les Illes Balears
(BOIB núm. 62, de 6 de maig), modificada per l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 19 de maig de 2008, regula tot el procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional que s’imparteixen en centres educatius de la nostra
Comunitat Autònoma.
La Conselleria d’Educació i Cultura, amb la finalitat d’unificar l’escolarització dels alumnes de diferents etapes i nivells educatius i agilitar tot el procediment d’admissió i matrícula, ha dissenyat una nova aplicació informàtica
per a l’alumnat de formació professional, que implica uns canvis en el procediment d’admissió i aconsella modificar aquesta Ordre.
Per fer efectiva l’escolarització dels alumnes de formació professional, a
proposta del director general de Formació Professional i Aprenentatge
Permanent i fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict
la següent
ORDRE
Article primer
Es modifica el punt 5 de l’article 2 de l’Ordre de la consellera d’Educació
i Cultura de 18 d’abril de 2008 per la qual es regula el procediment d’admissió
i de matrícula de l’alumnat als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en la modalitat d’ensenyaments presencials als
centres educatius de les Illes Balears (BOIB núm. 62, de 6 de maig). La nova
redacció és la següent:
5. És possible sol·licitar l’admissió simultània a cicles de grau mitjà i a
cicles de grau superior si es tenen els requisits d’admissió requerits. En aquest
cas, cal presentar dues sol·licituds, una per a l’admissió a cicles de grau mitjà i
una altra per a l’admissió a cicles de grau superior. Si la persona interessada
resulta admesa a més d’un cicle, únicament s’hi pot matricular si pot compatibilitzar l’assistència presencial a ambdós cicles.
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pel torn d’accés mitjançant prova s’ha de determinar en la Resolució que desenvolupa anualment aquesta Ordre. El director general de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent pot establir que tengui un percentatge de
reserva de places diferent a l’establert amb caràcter general en la Resolució, per
a persones que hi accedeixen mitjançant prova per a un cicle concret que s’imparteix en un centre educatiu, ateses les circumstàncies de l’alumnat, de l’entorn
del centre educatiu o d’altres circumstàncies.
3. Per a la reserva de places per a persones amb discapacitat i per a esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment, s’ha de tenir en compte el que preveu aquesta Ordre.
Article tercer
Es modifica el punt 3 de l’article 7 de l’Ordre esmentada. La nova redacció és la següent:
3. Quan la persona interessada tengui requisits per cursar cicles de grau
mitjà i cicles de grau superior i demani l’admissió a cicles d’aquests dos nivells,
ha de presentar dues sol·licituds, una en el centre que imparteix el cicle formatiu de grau mitjà que vol cursar en primera opció i l’altra en el centre que imparteix el cicle formatiu de grau superior que vol cursar en primera opció, centre
que pot ser el mateix que imparteix el cicle de grau mitjà o bé un altre centre
educatiu. En aquest cas, si resulta admesa als dos cicles, només s’hi pot matricular si pot compatibilitzar l’assistència presencial a ambdós cicles.
Article quart
Es modifica l’article 18 de l’Ordre esmentada. La nova redacció és la
següent:
Article 18
Llista definitiva de persones que han estat admeses a cada torn d’accés i
llista d’espera definitiva
1. Transcorregut el termini per resoldre les reclamacions i les rectificacions, s’ha de publicar la relació de persones admeses definitivament al cicle
formatiu, pel torn d’accés corresponent. A la llista també s’ha d’indicar el termini exacte en què s’han de matricular les persones que hi figuren.
2. El mateix dia s’ha de fer pública la llista de persones que demanen cursar aquest cicle formatiu com a primera opció i que no hi han estat admeses, perquè no queden més places (llista d’espera definitiva), amb indicació expressa, si
escau, de l’admissió al cicle i al centre que s’ha sol·licitat en segona opció o en
opcions següents. Aquesta llista d’espera definitiva indica l’ordre en què s’han
de convocar les persones que hi figuren, per aconseguir una de les places del
cicle que puguin quedar vacants, una vegada acabat el termini ordinari de matrícula del torn respectiu.
3. Les llistes definitives esmentades, que s’han d’haver elaborat amb la
llista extreta del programa informàtic oficial d’escolarització, han de portar el
segell i la firma del director del centre. S’han de publicar en el tauler d’anuncis
del centre o s’han de posar a l’abast de les persones interessades mitjançant un
altre mitjà que els sigui accessible.
4. Contra la llista de persones que definitivament hi han estat admeses es
pot interposar recurs d’alçada davant el director general de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent, en el termini d’un mes, comptador a
partir de l’endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs posa fi a
la via administrativa.
Article cinquè
Es modifica l’article 20 de l’Ordre esmentada. La nova redacció és la
següent:
Article 20
Normes generals

Article segon
Es modifica l’article 4 de l’Ordre esmentada. La nova redacció és la
següent:
Article 4
Places dels cicles formatius que s’han d’oferir
1. Pel que fa al nombre de places que s’han d’oferir a cada torn d’accés
als cicles formatius, s’ha d’observar el que s’estableix en l’article 16 de l’Ordre
de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009, per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial.
2. El nombre de places que s’han d’oferir a les persones que accedeixen

1. Les persones que resulten admeses per a cadascun dels torns d’accés es
poden matricular en la totalitat dels mòduls del primer curs d’un cicle formatiu
o bé es poden matricular només en els mòduls que els interessa cursar.
2. Durant un mateix curs acadèmic no són compatibles cap de les possibilitat següents:
a) La matrícula simultània al mateix mòdul d’un cicle formatiu en modalitat presencial i en modalitat d’educació a distància.
b) La matrícula a un mòdul d’un cicle en modalitat presencial o en modalitat d’educació a distància i presentar-se a les proves lliures per avaluar aquest
mòdul.
c) La matrícula a un mòdul d’un cicle formatiu en modalitat presencial i
al mòdul monogràfic homònim al del mateix cicle formatiu.
d) La matrícula a un mòdul d’un cicle formatiu en modalitat presencial i
al mòdul que forma part d’un agrupament modular homònim al del mateix cicle
formatiu.
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e) La matrícula a un mòdul d’un cicle formatiu que forma part d’un agrupament modular i al mòdul monogràfic homònim al del mateix cicle formatiu.
Article sisè
Es modifica l’article 23 de l’Ordre esmentada. La nova redacció és la
següent:
Article 23
Procediment d’adjudicació de places de cada torn d’accés que restin
vacants i matrícula
1. Les places que quedin vacants en els centres, un cop acabat el termini
de matrícula del torn corresponent, perquè alguna de les persones admeses no
s’hi ha matriculat, s’han d’adjudicar a les persones que figuren en la llista d’espera definitiva, d’acord amb el procediment que s’estableixi en la Resolució que
desplega anualment aquesta Ordre.
2. Els centres que, un cop acabat el termini de matrícula del torn corresponent, tenen places vacants a algun dels cicles, les han d’adjudicar fins que es
cobreixin totes. La matrícula d’aquestes adjudicacions s’ha de fer en el termini
establert en la Resolució.

15-05-2010
Num. 10741
Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes
Balears corresponents al curs 2009-2010, i es regulen les ajudes
que poden obtenir els alumnes que hi participin

La Conselleria d’Educació i Cultura preveu mesures per afavorir el rendiment acadèmic i millorar la preparació dels alumnes. La convocatòria anual dels
Premis Extraordinaris de Batxillerat, com a opció prèvia a la inscripció per concórrer als Premis Nacionals de Batxillerat, representa un incentiu per a tots
aquells alumnes que volen confirmar la seva excel·lència en la preparació acadèmica. Igualment, el reconeixement de l’esforç esdevé un estímul que propicia
la motivació pels estudis i la formació personal.
Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article15.1 del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm.196, de 31 de desembre), l’article 2.3 de l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, els informes
previs del Servei Jurídic i de la Direcció General de Pressuposts, i fent ús de les
facultats que m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, dict la següent
Resolució

3. La no acceptació d’una plaça vacant de les sol·licitades en les diferents
opcions comporta la renúncia automàtica a la llista d’espera definitiva del torn
corresponent.

Primer. Objecte de la convocatòria
Convocar els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears
corresponents al curs 2009-2010, amb indicació de les ajudes que poden obtenir els alumnes guanyadors.

Article setè
Se suprimeix l’article 24 de l’Ordre, que es declara article sense contin-

Segon. Requisits dels aspirants

gut.

Poden optar a Premi Extraordinari de Batxillerat els alumnes que compleixin els requisits següents:

Article vuitè
Es modifica l’enunciat de la Secció 4a del Capítol II de l’Ordre esmentada, que queda redactat de la manera següent:
Secció 4a
Procediment d’adjudicació de places vacants i matrícula després de finalitzar el període ordinari d’admissió

a) Haver cursat en centres docents de l’àmbit territorial de les Illes Balears
els dos cursos (primer i segon) de qualsevol de les modalitats de batxillerat.
b) Haver finalitzat aquests estudis en el curs acadèmic 2009-2010.
c) Haver obtingut una nota mitjana de batxillerat igual o superior a 8,75.

Article novè
Tercer. Nombre de premis
Es modifica l’article 26 de l’Ordre esmentada. La nova redacció és la
següent:
Article 26
Elaboració de les llistes per adjudicar les places vacants en cicles després
de finalitzar el període ordinari d’admissió i matrícula

El nombre de premis extraordinaris que es poden concedir és de sis. Per a
aquests premis es disposa d’una quantitat de 3.660 euros, a càrrec de la partida
pressupostària 13401G/421B01/48000 dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Baleares vigents per a l’any 2010.
Quart. Instrucció del procediment

L’elaboració de les llistes per adjudicar les places de cada torn d’accés que
hagin quedat vacants en determinats cicles, una vegada ha finalitzat el període
ordinari d’admissió i matrícula, es fa de manera automàtica mitjançant el programa informàtic oficial d’escolarització, que es posa a disposició dels centres
educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen cicles formatius.
Article desè
Es modifica l’article 27 de l’Ordre esmentada. La nova redacció és la
següent:
Article 27
Procediment d’adjudicació de places i matrícula que resten vacants després de finalitzar el període ordinari d’admissió i matrícula
La Conselleria d’Educació i Cultura ha de determinar en la Resolució que
desenvolupa anualment aquesta Ordre el procediment que s’ha de realitzar per
a l’adjudicació de places i matrícula que resten vacants, una vegada acabat el
període ordinari d’admissió i matrícula.
Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 4 de maig de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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L’òrgan instructor del procediment és la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, que ha de realitzar les
actuacions establertes en el marc del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i de l’Ordre del
conseller d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen
les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.
Cinquè. Tramitació i terminis
Els alumnes que compleixin els requisits han de formalitzar la inscripció
en el centre en què han finalitzat els estudis de batxillerat, seguint els tràmits
següents:
a) Abans del dia 4 de juny, han de lliurar a la secretaria del centre el full
d’inscripció que s’adjunta a l’annex I d’aquesta Resolució. Juntament amb
aquest full, han de lliurar una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
b) Els centres han de remetre una llista dels alumnes inscrits juntament
amb el full d’inscripció de cada un d’ells per FAX, abans de dia 9 de juny, al
núm. 971 177 112 del Servei d’Ordenació de la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.
c) També abans de dia 9 de juny, les secretaries dels centres han de trametre per correu ordinari al Servei d’Ordenació de la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, de cada un dels alumnes
inscrits el full d’inscripció, la fotocòpia del DNI, del NIE o del passaport, i un
certificat acadèmic dels estudis de batxillerat signat pel secretari i amb el vistiplau del director, on consti la nota mitjana del batxillerat.
d) D’acord amb el que estableix l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment

