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Resolucio del conseller d'Educacio i Formacio Professional, de 7 dejuliol de
2021, per la qual s'aproven les instruccions per a I'organitzacio i el

funcionament dels centres docents publics de segon cicle d'educacio infantil i
educacio primaria i d'educacio secundaria, per al curs 2021-2022
Aquesta Resolucio te per objecte aprovar les instruccions que concretaran i
desenvoluparan aspectes essencials de I'organitzacio i el funcionament dels

centres prevists al Decret 1 19/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el
Reglament organic de les escoles publiques d'educacio infantil, dels coNegis
publics d'educacio primaria, i dels col-legis publics d'educacio infantil i primaria i
al Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament organic
dels Instituts d'Educacio Secundaria, vigents en el que no s'oposin a I'establert a
la Llei organica 2/2006 de 3 de maig, d'educacio, a fi d'aconseguir que les escoles i
els centres docents publics garanteixen un serve! educatiu de qualitat als alumnes
i a les seves families.
Fonaments de dret

1. La Llei organica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a I'educacio.
2. La Llei organica 2/2006 de 3 de maig, d'educacio d'acord amb la redaccio
donada per la Llei organica 3/2020 de 29 de desembre, per la qual es modifica
la Llei organica 2/2006 de 3 de maig, d'educacio.
3 La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques.

4. La Llei 3/2003, de 26 de marg, de regimjundic de I'administracio de la
Comunitat Autonoma de les Illes Balears.
5. Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament organic de
les escoles publiques d'educacio infantil, dels col-legis publics d'educacio
primaria, i dels col-legis publics d'educacio infantil i primaria.
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Q 6. El Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Organic
0 dels Instituts d'Educacio Secundaria.
7. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei organica 1/2007,
de 28 de febrer, estableix a I'article 36.2 que correspon a la Comunitat

Autonoma de les Illes Balears la competencia de desplegament legislatiu i
d'execucio de I'ensenyament en tota la seva extensio, nivells i graus,
modalitats i especialitats.

8. El Decret 11 ,2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pelqual
s'estableixen les competencies i I'estructura organica basica de les conselleries
de I'Administracio de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, estableix al
punt 6 de I'article 2, les competencies de la Conselleria d'Educacio i Formacio
Professional.
Per tot aixo, diet la seguent,
Resolucio
1. Aprovar les instruccions per a I'organitzacio i el funcionament dels centres

docents publics de segon cicle d'educacio infantil i educacio primaria i
d'educacio secundaria, per al curs 2021-2022, que figuren a I'annex d'aquesta
Resolucio.

2. Autoritzar la Direccio General de Planificacio, Ordenacio i Centres, la Direccio
General de Formacio Professional i Estudis Artfstics Superiors, la Direccio
General de Personal Docent, la Direccio General de Primera Infancia, Innovacio

i Comunitat Educativa i la Secretaria General de la Conselleria d'Educacio i
Formacio Professional, perque adoptin les mesures necessaries per a
I'aplicacio del que disposa aquesta Resolucio.
3. Comunicar als directors dels centres docents publics de segon cicle d'educacio
infantil i educacio primaria i d'educacio secundaria que han de donar a
coneixer els continguts de les instruccions als diferents sectors de la comunitat
educativa.
4. Publicar aquesta Resolucio a la pagina Web de la conselleria d'Educacio i
Formacio Professional.

Palma,7dejuliolde2021
El consellerd'Educ
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