Benvolgut/da director/a,
En relació al procés d’aprovació de la Programació General Anual dels centres
educatius, per al curs 2013-14, es recorda que les Instruccions per a l'organització i
el funcionament dels centres docents públics d'educació secundària per al curs
2013-2014, i les Instruccions per a l'organització i funcionament dels centres
públics de segon cicle d'educació infantil i educació primària per al curs 2013-2014,
al seu apartat 2.2, ambdues estableixen l'aprovació de la PGA pel consell escolar,
abans del dia 25 d'octubre i que ha de ser remesa al Departament d'Inspecció
Educativa, per mitjans telemàtics (die@dgadmedu.caib.es).
La PGA ha de ser elaborada per l'equip directiu tenint en compte les deliberacions i
els acords del claustre i del consell escolar, d'acord amb el que preveuen l'article 65
(Decret 119/2002, de 27 de setembre pel qual s'aprova el reglament orgànic de les
escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària i
dels col·legis públics d'educació infantil i primària) i l'article 75 (Decret 120/2002,
de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic dels instituts d'educació
secundària).
Així mateix la PGA ha de ser informada pel claustre de professors en l'àmbit de la
seva competència i elevada, per a l'aprovació posterior, al consell escolar del centre,
que respectarà, en tot cas, els aspectes docents que corresponen al claustre. En el
cas que el claustre de professors no aprovi els aspectes docents de la PGA, s'ha de
motivar la decisió adoptada d'acord amb el que estableix la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracions Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Tot això, en el marc del que preveu l'ordenament jurídic vigent,
en especial referència al capítol VI de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público (BOE núm. 89, de 13 d'abril de 2007), sobre deures i codis de
conducta dels empleats públics, i la Llei 3/2007, de 27 de març de 2007 de la
Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3
d'abril de 2007).
D'acord amb les Resolucions del director general de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives en relació a la no aprovació de la Programació General
Anual del curs 2012-2013, cal ordenar retrotraure les actuacions al moment del
tràmit d'informació del claustre de professors, que té la competència d'aprovar i
avaluar els aspectes docents de la PGA del centre i informar-la abans de la seva
presentació i aprovació posterior per part del consell escolar, en cas contrari, fer les
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aportacions necessàries per a modificar els aspectes concrets i específics de la
programació que impedeixen la seva aprovació, fins que aquesta sigui aprovada.
Així mateix, s'ha de comunicar al centre que mentre la PGA no sigui aprovada
formalment pel consell escolar, la PGA elaborada per l'equip directiu, com a
instrument bàsic de planificació i organització del centre, ha de ser d'obligat
compliment per a tots els membres de la comunitat educativa, fins a la seva
aprovació definitiva.
També s'ha d'advertir als centres que la no aprovació de la PGA sota qüestions que
no formen part de la competència dels diferents òrgans col·legiats i de coordinació
docent dels centres, podria donar lloc a l'anul·labilitat de l'acte, d'acord amb
l'article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú amb les
conseqüències legals i de responsabilitat que en el seu cas, tal anul·labilitat
provoqui.
Per altres decisions, competència en el seu cas del claustre i/o del consell escolar,
derivades del que preveu el calendari escolar per el curs 2013-2014 o el Reglament
Orgànic d'Organització i Funcionament de Centres, s'actuarà d'acord amb el que
es preveu a la normativa específica d'aplicació.
Atentament
El Director General
Bartolomé Isern Lladó
Palma, 4 de desembre de 2013
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