
assolits per l’alumnat. A partir del curs acadèmic 2009-2010, aquest informe ha
de fer referència no només a l’aprenentatge i als objectius assolits sinó també a
les competències adquirides per l’alumnat.

Disposició final primera
Autorització

S’autoritzen les diverses direccions generals perquè adoptin les mesures
necessàries per aplicar el que disposa aquesta Ordre.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 de desembre de 2008

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

— o —

Num. 25229
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre,
sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears

La Llei orgànica  2/2006, de 3 de maig, d’educació estableix en el seu arti-
cle 28 que l’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat d’educació
secundària obligatòria és contínua i diferenciada segons les distintes matèries
del currículum. 

L’Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny, estableix els elements dels docu-
ments bàsics d’avaluació de l’educació bàsica regulada per la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, així com els requisits formals derivats del
procés d’avaluació que són necessaris per garantir la mobilitat de l’alumnat.

El Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general
dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears, en el seu article 16, enuncia els crite-
ris generals sobre l’avaluació dels aprenentatges en aquestes etapes.

El Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’e-
ducació secundària obligatòria  a les Illes Balears, en el seu article 15 recull el
que disposa l’esmentada normativa bàsica i afegeix que l’avaluació ha de ser
tant dels aprenentatges de l’alumnat com dels processos d’ensenyament i de la
pràctica docent, en l’article 16 estableix les condicions per a la promoció de l’a-
lumnat i en l’article 20 estableix els criteris de titulació.

Procedeix ara establir les condicions per a l’avaluació de l’aprenentatge
de l’alumnat a fi que els centres disposin d’un instrument que reguli i faciliti la
seva pràctica.

En aquesta Ordre es planteja l’avaluació com un instrument al servei del
procés d’ensenyament i aprenentatge i s’integra en l’activitat del centre educa-
tiu. Així entesa, l’avaluació es concep com un procés que s’ha de dur a terme de
forma contínua i personalitzada. Es converteix, per tant, en un punt de referèn-
cia per a l’adopció de les corresponents mesures d’atenció a la diversitat, per a
l’aprenentatge de l’alumnat i per a la millora del procés educatiu.

Per tant, d’acord amb la disposició final primera de l’esmentat Decret
73/2008, a proposta de la Direcció General d’Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives i amb l’informe previ del Consell Escolar de les Illes
Balears, dict la següent 

ORDRE

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquesta Ordre  té per objecte regular l’avaluació del procés d’aprenen-
tatge de l’alumnat de l’educació secundària obligatòria d’acord amb el que dis-
posa el Decret 73/2008 i establir els documents oficials d’avaluació d’acord
amb l’Ordre ECI/1845/2007.

2. És d’aplicació a tots els centres públics i privats situats en l’àmbit terri-
torial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents a l’e-
ducació secundària obligatòria.

Article 2
Criteris generals de l’avaluació

1. L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’educació secun-
dària obligatòria ha de ser contínua i diferenciada segons les diverses matèries
del currículum, s’ha de dur a terme en cadascun dels cursos de l’etapa i ha de
tenir en compte el grau de desenvolupament i adquisició de les competències
bàsiques i la consecució dels objectius per part de l’alumnat.

2. L’avaluació ha de tenir caràcter formatiu, regulador i orientatiu del pro-
cés educatiu per proporcionar informació al professorat, als alumnes i a les
seves famílies. Ha de possibilitar la millora tant dels processos com dels resul-
tats de la intervenció educativa.

3. El professorat ha d’avaluar  l’aprenentatge de l’alumnat en els termes
establerts en aquesta Ordre. També ha d’avaluar el procés d’ensenyament i la
seva pràctica docent. 

4. L’avaluació de cada matèria ha de ser realitzada pel professorat corres-
ponent tenint en compte els diferents elements del currículum: objectius, com-
petències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de les
matèries establerts en el Decret  73/2008, i concretats per a cada curs en les pro-
gramacions didàctiques.

5. Els criteris d’avaluació de les diferents matèries són referent fonamen-
tal per valorar tant el grau d’adquisició de les competències bàsiques com el de
consecució dels objectius.

6. L’equip docent de cada grup, constituït pel  conjunt de professors que
hi imparteixen docència  i coordinat pel tutor o tutora, és el responsable de l’a-
valuació dels alumnes que l’integren. Actua de manera col·legiada al llarg del
procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resulten.

7. Els centres han d’incloure en el seu Projecte educatiu els criteris gene-
rals de promoció i titulació als quals fan referència els articles 10 i 13 d’aques-
ta Ordre.

Article 3
Coordinació i orientació

1. El tutor o tutora d’un grup d’alumnes té la responsabilitat de coordinar
tant l’avaluació dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge com la funció
d’orientació personal de l’alumnat, amb el suport, si escau, de la persona res-
ponsable d’orientació del centre i de l’equip directiu.

2. La funció d’orientació s’ha de desenvolupar de manera contínua, molt
especialment en els moments que impliquin la presa de decisions per part de l’a-
lumnat, com els canvis d’etapa, l’elecció d’optatives, la incorporació al món
laboral  o les decisions de caràcter acadèmic o professional.

3. Per tal d’assolir una formació integral de l’alumnat, els centres han
d’organitzar actuacions d’informació i col·laboració amb les famílies per a la
coordinació i el seguiment tant del procés  d’aprenentatge com dels aspectes de
desenvolupament personal, de convivència i cooperació, i d’orientació acadè-
mica i professional.

Article 4
Avaluació de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

1. El procés d’avaluació de l’alumnat amb necessitat específica de suport
educatiu s’ha de regir per la mateixa normativa que la de la resta d’alumnes i és
competència del seu equip docent, assessorat per la persona responsable d’o-
rientació del centre.

2. L’avaluació de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
que cursi una o més matèries  amb adaptacions curriculars significatives s’ha de
fer d’acord amb els criteris d’avaluació establerts en les seves adaptacions curri-
culars. 

Article 5
Avaluació de l’alumnat que cursi programes de diversificació curricular i

de qualificació professional inicial

L’avaluació de l’alumnat que cursi un programa de diversificació curricu-
lar o els mòduls de caràcter voluntari dels programes de qualificació professio-
nal inicial ha de tenir com a referents fonamentals les competències bàsiques i
els objectius de l’etapa, així com els criteris d’avaluació de cada programa.

Article 6
Avaluació inicial

1. Al començament de l’etapa, i a partir de l’informe d’aprenentatge de
l’educació primària i del corresponent informe de necessitat específica de suport
educatiu, si escau, el centre ha de dur a terme una avaluació inicial de l’alumnat
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per detectar el grau de desenvolupament assolit en les competències bàsiques i
el domini dels continguts de les distintes matèries. L’avaluació inicial s’ha de
realitzar també a l’alumnat procedent d’altres sistemes educatius estrangers
quan s’incorpori a qualsevol curs de l’etapa.

2. Aquesta avaluació ha de ser el punt de referència de l’equip docent a
l’hora de prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum, con-
cretat en les programacions didàctiques, i d’ adequar-les a les característiques i
als coneixements de l’alumnat.

3. L’equip docent, com a conseqüència del resultat d’aquesta avaluació, ha
d’adoptar les mesures pertinents de suport per a l’alumnat que ho necessiti o
d’adaptació curricular per als alumnes amb necessitat específica de suport edu-
catiu. 

4. L’equip docent s’ha de reunir en sessió d’avaluació i el tutor o tutora ha
d’aixecar acta del desenvolupament de la sessió, en la qual ha de fer constar els
acords presos i les decisions adoptades.

Article 7
Sessions d’avaluació

1. Les sessions d’avaluació són les reunions que manté l’equip docent de
cada grup, constituït pel conjunt de professors que hi imparteixen docència,
coordinat pel tutor o tutora i assessorat, si escau, pel departament d’orientació o
la persona responsable d’orientació, per valorar tant l’aprenentatge de l’alumnat
en relació a l’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius del currí-
culum com el desenvolupament de la seva pràctica docent i per adoptar les
mesures pertinents per millorar-la.

2. Els centres docents han d’establir el nombre i el calendari de les ses-
sions d’avaluació. En qualsevol cas, per a cada grup d’alumnes s’han de realit-
zar, almenys, tres sessions d’avaluació al llarg del curs, a més de la sessió
corresponent a les proves extraordinàries. Es pot fer coincidir la darrera sessió
d’avaluació amb la de l’avaluació final ordinària del curs.

3. El director o directora o el membre de l’equip directiu en qui delegui
pot assistir a les reunions d’avaluació.

4. A les sessions d’avaluació hi han de ser presents els representants dels
alumnes quan s’hagin de tractar aspectes generals del grup. 

5. L’avaluació de cada matèria l’ha de realitzar el professor o professora
corresponent  tenint en compte els diferents elements del currículum. La resta
de decisions han de ser  adoptades per l’equip docent, el  qual actua de manera
col·legiada al llarg del procés d’avaluació; aquestes decisions s’adopten per con-
sens. Si el consens no fos possible, les decisions s’han d’adoptar per majoria
simple ; en cas d’empat, el vot de qualitat del tutor o tutora el dirimirà. En tot
cas, només tenen dret de vot els professors que han impartit alguna matèria a l’a-
lumne o alumna en concret, i cadascun pot emetre un vot per cada una de les
matèries impartides.

6. En les sessions d’avaluació s’ha d’acordar  la informació que, en tot
cas,  s’ha de comunicar als alumnes i als pares o tutors sobre el resultat del pro-
cés d’aprenentatge i sobre les actuacions adoptades per superar, quan calgui, les
disfuncions detectades.

7. El tutor o tutora de cada grup ha d’estendre acta del desenvolupament
de les sessions, en la qual ha de fer constar els acords presos i les decisions
adoptades. La valoració dels resultats derivats d’aquests acords i decisions cons-
tituirà el punt de partida de la sessió d’avaluació següent. L’acta ha de ser sig-
nada per tot l’equip docent.

Article 8
Mesures de reforç educatiu

En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’un alumne o alumna
no sigui l’adequat, el professor o professora corresponent o l’equip docent han
d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures es poden adoptar en
qualsevol moment del curs, quan es detectin les dificultats, i s’han d’adreçar a
garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per continuar el procés
educatiu. Aquestes mesures de reforç educatiu s’han de comunicar als pares o
tutors de l’alumne o alumna per tal que puguin col·laborar en la seva execució.

Article 9
Sessions d’avaluació final

1. A la sessió d’avaluació final ordinària del mes de juny s’han de dur a
terme les actuacions següents:

a) Confecció de les actes d’avaluació final ordinària.
b) Confecció de les actes d’avaluació de matèries pendents.

c) Promoció de l’alumnat de 1r, 2n i 3r que hagi superat totes les matèries
o tengui avaluació negativa en dues matèries, com a màxim.

d) Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obli-
gatòria per a l’alumnat de 4t que hagi superat totes les matèries i, en el seu cas,
àmbits.

e) Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obli-
gatòria per a l’alumnat que hagi superat la totalitat dels mòduls voluntaris dels
programes de qualificació professional inicial.

f) Proposta d’expedició del certificat acadèmic per a l’alumnat que hagi
superat un programa de qualificació professional inicial.

g) Proposta d’incorporació de determinats alumnes als diversos progra-
mes.

h) Proposta d’activitats de recuperació de l’alumnat que es pot presentar
a les proves extraordinàries.

i) Altres actuacions previstes al Projecte educatiu.

Després de la sessió d’avaluació final ordinària, la informació escrita que
es proporcioni a les famílies ha de contenir, per a l’alumnat que es pugui pre-
sentar a les proves extraordinàries, la referència explícita a aquesta possibilitat i
les activitats de recuperació a realitzar.

2. A la sessió d’avaluació final extraordinària del mes de setembre s’han
de dur a terme les actuacions següents:

a) Confecció de les actes d’avaluació final extraordinària.
b) Confecció de les actes d’avaluació de matèries pendents.
c) Promoció de l’alumnat de 1r, 2n i 3r que reuneixi els criteris de pro-

moció establerts en l’article 10 d’aquesta Ordre.
d) Proposta d’expedició de títol de graduat en educació secundària obli-

gatòria per a l’alumnat de 4t que reuneixi els criteris de titulació establerts en
l’article 13 d’aquesta Ordre.

e) Proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obli-
gatòria per a l’alumnat que hagi superat la totalitat dels mòduls voluntaris dels
programes de qualificació professional inicial.

f) Proposta d’expedició del certificat acadèmic per a l’alumnat que hagi
superat un programa de qualificació professional inicial.

g) Proposta d’incorporació de determinats alumnes als diversos progra-
mes.

h) Altres actuacions previstes al Projecte educatiu.

3. Les sessions d’avaluació final ordinària i extraordinària de quart han de
ser presidides pel director o directora o pel membre de l’equip directiu en qui
delegui.

Article 10
Criteris de promoció

1. En finalitzar cadascun dels tres primers cursos de l’etapa, i com a con-
seqüència del procés d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions
corresponents sobre la promoció de l’alumnat.

2. La promoció al curs següent és efectiva per als alumnes que hagin supe-
rat els objectius de les matèries cursades o tenguin avaluació negativa en dues
matèries, com a màxim; l’alumnat que tengui avaluació negativa en tres o més
matèries ha de repetir curs. 

3. Excepcionalment, es pot autoritzar la promoció amb avaluació negati-
va en tres matèries quan l’equip docent consideri que aquest fet no impedirà a
l’alumne o alumna seguir el curs següent amb èxit, que té expectatives favora-
bles de recuperació i que aquesta promoció beneficiarà la seva evolució acadè-
mica, la seva autoestima i el seu desenvolupament personal.

4. Per tal de permetre una aplicació equitativa del que disposa l’apartat
anterior, el claustre ha d’establir criteris generals de promoció que es poden
referir, entre d’altres, a la participació en les proves extraordinàries i a la dispo-
sició favorable de l’alumne o alumna envers  la pròpia formació. L’equip docent
ha d’estudiar independentment cada cas i ha de decidir en funció de les caracte-
rístiques i la trajectòria de cada alumne o alumna.

5. Els centres, per facilitar la recuperació a aquells alumnes de primer a
tercer que en la sessió d’avaluació final del mes de juny hagin obtengut un
màxim de quatre matèries del mateix curs o de cursos anteriors avaluades nega-
tivament, han d’organitzar proves extraordinàries els tres primers dies hàbils del
mes de setembre. Aquestes proves han de ser elaborades pels diversos departa-
ments considerant els aspectes curriculars mínims no adquirits i poden versar
sobre la totalitat o una part de la programació de la matèria corresponent.
Posteriorment, en la sessió extraordinària de setembre, l’equip docent ha d’apli-
car la decisió de promoció a què es refereixen els apartats 2 i 3 d’aquest article.

6. En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinà-
ria ha de ser el resultat global obtingut de la valoració de l’evolució de l’alum-
ne o alumna durant el curs, l’avaluació de les activitats de recuperació i el resul-
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tat de la prova extraordinària.

7. En el còmput de les matèries avaluades negativament, s’han de consi-
derar tant les matèries del propi curs com les dels cursos anteriors. Es conside-
ren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa i les matèries d’i-
dèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs.
A aquests mateixos efectes, la matèria de ciències de la naturalesa, que en el ter-
cer curs s’organitza en dues matèries (biologia i geologia i física i química), ha
de mantenir el caràcter unitari.

8. La promoció de l’alumnat que cursa un programa de diversificació
curricular o de qualificació professional inicial està determinada en les Ordres
que regulen els respectius programes.

Article 11
Recuperació de matèries pendents

1. L’alumne o alumna que promocioni sense haver superat totes les matè-
ries ha de seguir un programa de reforç destinat a recuperar les matèries pen-
dents i ha de superar l’avaluació corresponent a aquest programa. La seva supe-
ració suposa l’avaluació positiva de les matèries corresponents.

2. Els centres han de dissenyar aquest programa, el qual ha d’incloure,
com a mínim i a proposta dels departaments didàctics corresponents, un pla de
treball amb expressió dels continguts mínims exigibles, de les activitats de recu-
peració adients i dels procediments i criteris d’avaluació i qualificació de les
matèries pendents. Aquest programa s’ha d’adjuntar al Projecte educatiu del
centre.

3. El desenvolupament de les classes específiques, en el seu cas, és res-
ponsabilitat dels departaments didàctics corresponents i, si això no fos  possible,
del professorat  del departament d’orientació de l’especialitat corresponent.

4. En qualsevol cas, s’ha de realitzar un seguiment d’aquest alumnat mit-
jançant l’avaluació continuada dels objectius programats. A més a més, es poden
establir avaluacions parcials al llarg del període corresponent a les activitats lec-
tives, amb la finalitat de verificar la superació de les dificultats que motivaren
la qualificació negativa. L’alumnat que, en aquest procés d’avaluació contínua,
no recuperi les matèries pendents, pot presentar-se, també, a les proves extraor-
dinàries d’aquestes matèries d’acord amb el que estableix l’article 10.5 d’a-
questa Ordre.

5. En cas de trasllat d’un alumne o alumna amb matèries optatives pen-
dents que no es cursen en el centre, l’alumne o alumna, assessorat pel cap d’es-
tudis, ha de substituir la matèria optativa pendent per una altra entre les propo-
sades pel centre.

Article 12
Permanència d’un any més en el mateix curs

1. Quan un alumne o alumna no promocioni o no obtengui el títol d’edu-
cació secundària obligatòria ha de continuar un any més en el mateix curs i repe-
tir totes les matèries. Aquesta mesura s’ha d’acompanyar d’un pla específic per-
sonalitzat, que ha d’establir el centre, orientat a la superació de les dificultats
detectades en el curs anterior.

2. L’alumne o alumna pot repetir el mateix curs una sola vegada i dues
vegades, com a màxim, dins de l’etapa. Excepcionalment, pot repetir dues vega-
des el quart curs si no ha repetit en cursos anteriors de l’etapa. Quan aquesta
segona repetició s’hagi de produir al quart curs, s’ha d’ampliar un any el límit
d’edat establert en l’article 4.2 de la LOE.

3. L’alumnat que cursi un programa de diversificació curricular, si en
finalitzar aquest programa no està en condicions d’obtenir el títol de graduat en
educació secundària obligatòria i compleix els requisits d’edat, pot romandre un
any més en el programa.

4. La permanència en el programa de l’alumnat que cursi un programa de
qualificació professional inicial està determinada en l’Ordre que regula aquests
programes.

5. L’equip docent, assessorat pel departament d’orientació o per la perso-
na responsable d’orientació del centre, després d’haver escoltat l’alumne o
alumna i els seus pares o tutors, pot adoptar la decisió que l’alumnat amb neces-
sitats educatives especials pugui perllongar un any més la seva escolarització,
sempre que aquesta mesura afavoreixi l’obtenció del títol. En casos excepcio-
nals, amb el consentiment dels pares o tutors i amb l’autorització expressa de la
Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, aquesta
mesura es pot ampliar a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu,
sempre que afavoreixi l’obtenció del títol de graduat en educació secundària
obligatòria.

6. Si després de repetir el curs o d’haver exhaurit el nombre de repeticions
possibles, l’alumne o alumna no compleix els requisits per passar al curs
següent, l’equip docent, assessorat pel departament d’orientació o per la perso-
na responsable d’orientació del centre, l’ha de proposar per promocionar al curs
següent amb mesures educatives complementàries o per cursar programes de
diversificació curricular o de qualificació professional inicial, sempre que com-
pleixi els requisits establerts per aquests programes.

Article 13
Criteris de titulació

1. L’alumnat que en finalitzar l’educació secundària obligatòria hagi asso-
lit les competències bàsiques i els objectius d’aquesta etapa rebrà el títol de gra-
duat o graduada en educació secundària obligatòria. 

2. L’equip docent ha de proposar per a l’obtenció del títol de graduat en
educació secundària obligatòria l’alumnat que hagi superat totes les matèries de
l’etapa  i n’hagi assolit les competències bàsiques i els objectius. L’equip docent
també pot proposar per al títol l’alumnat que tengui avaluació negativa en una
o dues matèries, i excepcionalment en tres, sempre que consideri que l’alumne
o alumna ha assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa. 

3. Per tal de permetre una aplicació equitativa del que disposa l’apartat
anterior, els centres han d’establir criteris generals de titulació que poden fer
referència, entre d’altres, a la participació en les proves extraordinàries i a la dis-
posició favorable de l’alumne o alumna envers  la pròpia formació, i en qualse-
vol cas, a l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius de l’etapa.
L’equip docent ha d’estudiar independentment cada cas i ha de decidir en fun-
ció de les característiques i la trajectòria de cada alumne o alumna.

4. L’alumnat que cursa programes de diversificació curricular obté el títol
de graduat o graduada en educació secundària obligatòria si supera tots els
àmbits i les matèries que integren el programa. També pot obtenir aquest títol
l’alumnat que, havent superat l’àmbit lingüístic i social i l’àmbit cientificotec-
nològic, tengui avaluació negativa en una o dues matèries, i excepcionalment en
tres, sempre que, segons el parer de l’equip docent, hagi assolit les competèn-
cies bàsiques i els objectius de l’etapa. A aquests efectes, i en els programes que
disposin d’un àmbit pràctic, s’ha de considerar aquest àmbit com una matèria.

5. L’alumnat que hagi cursat un programa de qualificació professional ini-
cial obté el títol de graduat en educació secundària obligatòria si supera la tota-
litat dels mòduls voluntaris als quals fa referència l’article 30.3.c) de la LOE.

6. L’equip docent pot proposar per a l’obtenció del títol l’alumnat amb
adaptacions curriculars significatives, en les mateixes condicions que la resta de
l’alumnat, sempre que hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de
l’etapa.

7. L’alumnat que en finalitzar l’educació secundària obligatòria no estigui
en condicions d’obtenir el títol rebrà un certificat d’escolaritat en què constin els
anys i les matèries cursades.

8. L’equip  docent, en la sessió d’avaluació final del mes de juny, ha de
proposar per a l’obtenció del títol l’alumnat que hagi superat totes les matèries,
i en el seu cas àmbits o mòduls, de l’etapa i n’hagi assolit les competències bàsi-
ques i els objectius. Els centres, per facilitar la recuperació a aquells alumnes de
quart que en la sessió d’avaluació final del mes de juny hagin obtengut un
màxim de quatre matèries de quart o de cursos anteriors avaluades negativa-
ment, han d’organitzar proves extraordinàries els tres primers dies hàbils del
mes de setembre. Aquestes proves han de ser elaborades pels diversos departa-
ments considerant els aspectes curriculars mínims no adquirits i poden versar
sobre la totalitat o una part de la programació de la matèria corresponent.
Posteriorment, en la sessió d’avaluació extraordinària de setembre, l’equip
docent ha d’aplicar la decisió de titulació establerta  als apartats 2 i 4 d’aquest
article.

9. En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinà-
ria ha de ser el resultat global obtingut de la valoració de l’evolució de l’alum-
ne o alumna durant el curs, l’avaluació de les activitats de recuperació i el resul-
tat de la prova extraordinària.

10. En el còmput de les matèries avaluades negativament, s’han de consi-
derar tant les matèries del propi curs com les dels cursos anteriors. Es conside-
ren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa i les matèries d’i-
dèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs.
A aquests mateixos efectes, la matèria de ciències de la naturalesa, que en el ter-
cer curs s’organitza en dues matèries (biologia i geologia i física i química), ha
de mantenir el caràcter unitari.

Article 14
Resultats de l’avaluació
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1. Els resultats de l’avaluació s’han d’expressar en els termes següents:
Insuficient (IN), Suficient (SU), Bé (BE), Notable (NT) i Excel·lent (EX). Es
considera negativa la qualificació d’insuficient i positives les altres. Han d’anar
acompanyades d’una qualificació numèrica d’u a deu, sense decimals, d’acord
amb l’escala següent: insuficient: 1, 2, 3 o 4; suficient: 5; bé: 6; notable: 7 o 8;
excel·lent: 9 o 10. A la convocatòria de la prova extraordinària, quan l’alumne o
alumna no es presenti, s’ha de reflectir a l’acta amb el terme següent: No
Presentat (NP).

2. Quan aquestes qualificacions hagin de tenir efecte fora de les Illes
Balears s’ha de fer constar IN, SU, BI, NT, SB.

3. Les qualificacions de les matèries que han estat objecte d’adaptacions
curriculars significatives s’han d’expressar en els termes indicats a l’apartat 1.
A les actes de qualificació final s’ha d’afegir un asterisc (*) a la qualificació d’a-
questes matèries. En els documents oficials d’avaluació s’ha d’incloure una dili-
gència explicativa a l’apartat d’observacions en els següents termes: ‘Aquesta
qualificació fa referència als objectius, a les competències bàsiques i als criteris
d’avaluació que figuren a l’adaptació curricular significativa de l’alumne o
alumna’.

4. L’atenció educativa que ha de rebre l’alumnat que no cursi ensenya-
ments de religió (religió o història i cultura de les religions) no és objecte d’a-
valuació ni té constància en els documents d’avaluació; per tant, no incideix ni
en la promoció ni en la titulació de l’alumne o alumna.

Article 15
Càlcul de la nota mitjana

1. Quan es proposi un alumne o alumna per a l’obtenció del títol, s’ha de
calcular la nota mitjana de l’etapa. La nota mitjana és la mitjana aritmètica de
les qualificacions de totes les matèries, àmbits o mòduls cursats per l’alumne o
alumna al llarg de l’etapa, arrodonida a la centèsima més pròxima i, en cas d’e-
quidistància, a la superior.

2. S’entén per matèries cursades al llarg de l’etapa tant les superades com
les no superades. Quan un alumne o alumna repeteix curs, les qualificacions a
considerar són les corresponents a les matèries cursades en el segon any de per-
manència i han de quedar sense valor les qualificacions del primer any. Quant a
les matèries pendents, s’ha de tenir en compte la darrera qualificació numèrica
obtenguda.

3. Quan una matèria consta com a convalidada, no s’ha de tenir en comp-
te en calcular la nota mitjana.

4. En cas de trasllat d’un alumne o alumna des d’una altra comunitat autò-
noma amb matèries que no es cursin a la nostra comunitat, aquestes tenen vali-
desa en calcular la nota mitjana. En cas que les matèries constin com a no supe-
rades, no han de tenir consideració de matèria pendent, a tots els efectes.

Article 16
Informació a l’alumnat i a les famílies

1. Al llarg de tot el curs, els tutors i els professors de les distintes matèries
han de tenir una comunicació fluida amb l’alumnat i amb les seves famílies amb
la finalitat d’informar-les sobre l’evolució escolar de l’alumne o alumna i de
recaptar la seva col·laboració. Aquesta comunicació s’ha de dur a terme mitjan-
çant informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mit-
jans que es considerin oportuns.

2. La periodicitat i l’organització de les entrevistes individuals i de les reu-
nions col·lectives amb les famílies les ha de fixar cada centre en la seva
Programació general anual. S’ha de garantir, com a mínim, una entrevista indi-
vidual a l’inici de l’escolaritat en el centre, una altra al llarg de cada curs i una
reunió col·lectiva a l’inici de cada un dels cursos escolars.

3. Després de cada sessió d’avaluació o quan es produeixin circumstàn-
cies que ho aconsellin, el tutor ha d’informar per escrit  les famílies sobre el ren-
diment acadèmic dels alumnes i sobre la marxa del seu procés educatiu. A
aquest efecte, s’ha d’utilitzar la informació recollida en el procés d’avaluació
contínua.

4. Després de la sessió d’avaluació final ordinària, la informació que es
faciliti a l’alumnat i a les famílies ha d’incloure, almenys, les qualificacions
obtengudes en les distintes matèries, àmbits o mòduls cursats per l’alumne o
alumna i, si pertoca, la decisió sobre permanència, promoció o titulació.
L’alumnat que compleixi els requisits per poder-se presentar a les proves
extraordinàries ha de rebre informació d’aquest fet així com de les activitats de
recuperació que a judici del professorat respectiu hagi de realitzar.

5. Després de la sessió d’avaluació final extraordinària, la informació que
es faciliti als alumnes i a les seves famílies ha d’incloure, almenys, les qualifi-

cacions obtengudes en les distintes matèries, àmbits o mòduls cursats per l’a-
lumne o alumna i la decisió sobre permanència, promoció o titulació.

6. Amb la finalitat de garantir el dret de l’alumnat que el seu rendiment
escolar, al llarg del procés d’avaluació contínua, sigui valorat d’acord amb cri-
teris de plena objectivitat, els centres, mitjançant els departaments didàctics o
els òrgans responsables dels centres privats, han d’informar al començament del
període lectiu sobre els continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per
a la superació de les matèries, els procediments de recuperació i els procedi-
ments i criteris de qualificació aplicables. 

Article 17
Documents oficials d’avaluació

1. Els documents oficials d’avaluació són: l’expedient acadèmic, les actes
d’avaluació final, l’historial acadèmic d’educació secundària obligatòria i l’in-
forme personal per trasllat.

2. Els documents oficials d’avaluació han de dur el vistiplau del director
o directora del centre i les signatures autògrafes o digitals de les persones que
corresponguin en cada cas. Aquests documents poden ser substituïts pels seus
equivalents en suport informàtic, d’acord amb la normativa vigent sobre aques-
ta matèria.

3. Per garantir la mobilitat de l’alumnat, es consideren documents bàsics
l’historial acadèmic d’educació secundària obligatòria i l’informe personal.
Quan aquests documents hagin de tenir efecte en una comunitat autònoma on no
sigui cooficial la llengua catalana, el centre els ha de traduir al castellà, d’acord
amb l’article 36.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4. La Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives establirà els models dels documents oficials d’avaluació.

Article 18
Actes d’avaluació final

1. Les actes d’avaluació final s’han d’estendre per a cada curs i/o progra-
ma. Han d’incloure la relació nominal de l’alumnat que compon el grup i les
qualificacions obtengudes en l’avaluació final de les matèries, àmbits o mòduls
del curs o del programa, expressades en els termes que estableix l’article 14 d’a-
questa Ordre. S’han de redactar i tancar dues actes, si cal, una després de la ses-
sió final ordinària i l’altra després de la sessió final extraordinària.

2. Les actes d’avaluació final han d’incloure també la decisió sobre la pro-
moció o la permanència d’un any més en el curs i han d’especificar les matèries
cursades amb adaptacions curriculars significatives. En el quart curs i, en el seu
cas, a l’acabament d’un programa de diversificació curricular o dels mòduls
voluntaris dels programes de qualificació professional inicial, han de recollir la
proposta d’expedició del títol de graduat o graduada en educació secundària
obligatòria.

3. S’han d’estendre també actes d’avaluació de matèries pendents per cur-
sos, una abans de la sessió final ordinària i l’altra abans de la sessió final
extraordinària.

4. Les actes d’avaluació final han de ser signades pel tutor o tutora i per
tot el professorat del grup i  hi ha de constar el vistiplau del director o directora
del centre. 

5. L’arxiu de les actes correspon als centres escolars. La centralització
electrònica de les actes s’ha de fer en els termes que, a aquest efecte, determini
la Conselleria d’Educació i Cultura.

Article 19
Expedient acadèmic

1. Quan un alumne o alumna s’incorpora per primer cop a un centre se li
ha d’obrir l’expedient acadèmic. Aquest expedient ha d’incloure les dades d’i-
dentificació del centre i de l’alumne o alumna i la informació relativa al procés
d’avaluació.

2. L’arxiu dels expedients acadèmics correspon als centres escolars. La
centralització electrònica dels expedients s’ha de fer en els termes que, a aquest
efecte, determini la Conselleria d’Educació i Cultura.

Article 20
Historial acadèmic d’educació secundària obligatòria

1. L’historial acadèmic d’educació secundària obligatòria és el document
oficial que reflecteix els resultats de l’avaluació i les decisions relatives al pro-
grés acadèmic de cada alumne/alumna en tota l’etapa i té valor acreditatiu dels
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estudis realitzats. 

2. L’historial acadèmic d’educació secundària obligatòria s’ha de lliurar a
cada alumne/alumna en acabar l’ensenyament obligatori i, en qualsevol cas, en
finalitzar  l’escolarització en l’ensenyament bàsic de règim ordinari. Aquesta
circumstància s’ha de reflectir en l’expedient acadèmic corresponent. Mentre els
alumnes disposin del llibre d’escolaritat de l’ensenyament bàsic, aquest s’ha de
lliurar conjuntament amb l’historial acadèmic.

3. En l’historial acadèmic d’educació secundària obligatòria s’ha de  fer
constar la referència a la normativa que estableix el currículum corresponent. Ha
d’incloure, a més,  les dades d’identificació  de l’alumne o alumna; les matèries,
els àmbits o mòduls cursats cadascun dels anys d’escolarització i els resultats de
l’avaluació d’aquests, amb expressió de la convocatòria concreta (ordinària o
extraordinària); les decisions sobre la promoció al curs següent i sobre la pro-
posta d’expedició del títol, juntament amb la data en què es varen adoptar aques-
tes decisions, així com la informació relativa als canvis de centre. També hi ha
de figurar la indicació de les matèries que s’han cursat amb adaptacions curri-
culars significatives; en el cas de l’alumnat que ha cursat un programa de qua-
lificació professional inicial, s’ha d’incloure la informació relativa als mòduls
que l’integren.

4. L’historial acadèmic d’educació secundària obligatòria ha de ser emès
en imprès oficial i signat pel secretari o secretària amb el vistiplau del director
o directora del centre.

5. L’expedició  de l’historial acadèmic d’educació secundària obligatòria
ha de ser  supervisada pel Departament d’Inspecció Educativa.

Article 21
Informe personal per trasllat

1. Per  garantir la continuïtat del procés d’aprenentatge de l’alumnat que
es trasllada a un altre centre sense haver acabat el curs, s’ha d’emetre un infor-
me personal  en el qual  s’han de consignar els elements següents:

a) Resultats parcials de les avaluacions realitzades, en el cas que s’hagin
realitzat.

b) Aplicació, en el seu cas, de mesures complementàries de suport, així
com les adaptacions curriculars efectuades.

c) Totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés
general de l’alumne o alumna. 

2. L’informe personal per trasllat ha de ser elaborat i signat pel tutor o
tutora, amb el vistiplau del director o directora, a partir de les dades facilitades
pel professorat de l’alumne o alumna. Aquest informe  s’ha de  realitzar en el
termini de deu dies hàbils a partir del moment en què es rebi al centre la sol·lici-
tud de trasllat de l’historial acadèmic.

Article 22
Canvi de centre

1. Quan un alumne o alumna es trasllada a un altre centre per continuar-
hi els  estudis d’educació secundària obligatòria, el centre d’origen ha de reme-
tre, amb la màxima agilitat possible, al centre de destí i a petició d’aquest, l’in-
forme personal per trasllat, regulat a l’article anterior, si no ha acabat el curs, i
l’historial acadèmic de l’educació secundària obligatòria, i ha d’acreditar  que
les dades que conté s’ajusten a l’expedient acadèmic que custodia el centre.

2. Tots els centres han de facilitar la mobilitat de l’alumnat i han d’eme-
tre una certificació, a petició de les persones interessades, per presentar-la al
centre on es volen incorporar. Aquesta certificació ha de reflectir fidelment la
situació acadèmica de l’alumne o alumna, per tal de permetre’n l’adequada ins-
cripció provisional en el centre de destí.

3. La matriculació té caràcter definitiu una vegada rebut l’historial acadè-
mic degudament emplenat. El centre receptor s’ha de fer càrrec de la seva cus-
tòdia i ha d’obrir l’expedient acadèmic corresponent i traslladar-hi tota la infor-
mació rebuda, la qual ha de posar a disposició del tutor o tutora del grup a què
s’incorpora l’alumne o alumna.

4. Quan l’alumne s’incorpora a un centre estranger, a l’Estat espanyol o a
l’exterior, que no imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, no
s’ha de  traslladar l’historial acadèmic d’educació secundària obligatòria. Per
facilitar la incorporació als ensenyaments del sistema educatiu estranger, el cen-
tre d’origen ha d’emetre una certificació acadèmica en la qual constin les matè-
ries cursades. L’historial acadèmic d’educació secundària obligatòria ha de con-
tinuar custodiat pel darrer centre on l’alumne o alumna va estar matriculat fins
a la seva possible reincorporació al sistema educatiu espanyol o fins que sigui
lliurat a l’alumne o alumna en haver finalitzat els estudis equivalents a l’educa-
ció secundària obligatòria.

Article 23
Revisió dels materials d’avaluació

1. Els alumnes, o els seus pares o tutors, tenen dret a accedir a tots els tre-
balls, les proves, els exercicis i d’altres informacions que tenguin incidència en
l’avaluació de les distintes matèries. La correcció no es pot limitar a l’expressió
d’una qualificació quantitativa o qualitativa, sinó que ha de contenir l’expressió
dels errors comesos o l’explicació raonada de la qualificació.

2. Els alumnes, o els seus pares o tutors, poden presentar reclamacions
sobre les qualificacions obtengudes d’acord amb la normativa vigent. 

Article 24
Custòdia dels documents i materials d’avaluació

1. Els documents oficials d’avaluació es custodien en el centre, sota la res-
ponsabilitat del secretari o secretària, a qui correspon emetre les certificacions
que se sol·licitin. Aquests documents s’han de conservar en el centre mentre
aquest existeixi, excepte l’historial acadèmic d’educació secundària obligatòria,
que s’ha de lliurar a l’alumne o alumna en els termes establerts.

2. També s’ha de conservar en el centre tot el material que hagi pogut con-
tribuir a determinar la qualificació dels alumnes (proves escrites, treballs i qual-
sevol altra producció de l’alumnat). En aquest cas, el responsable de la conser-
vació i la custòdia és la persona que designi el reglament d’organització i fun-
cionament del centre. Aquest material s’ha de conservar almenys fins a tres
mesos després d’atorgades les qualificacions finals, excepte si formen part
d’una reclamació; en aquest cas, s’han de conservar fins que s’hagi resolt el pro-
cés de reclamació.

Disposició addicional primera
Convocatòria anual de proves per a l’obtenció del títol de graduat en edu-

cació secundària obligatòria

1. D’acord amb l’article 20.6 del Decret 73/2008, els alumnes que en fina-
litzar l’etapa tenguin l’edat màxima d’escolarització i no hagin obtengut el títol
de graduat o graduada en educació secundària obligatòria, disposen durant els
dos anys següents d’una convocatòria anual de proves per superar aquelles
matèries pendents de qualificació positiva, sempre que el seu nombre no sigui
superior a cinc.

2. L’alumnat que compleixi els requisits establerts a l’apartat anterior pot
realitzar aquestes proves, preferentment, en el centre on va finalitzar la seva
escolarització obligatòria.

3. Les persones interessades han de sol·licitar la realització d’aquestes
proves en el mes d’abril de cada any. La sol·licitud s’ha de presentar a la secre-
taria del centre on l’alumne hagi de realitzar les proves. Juntament amb la
sol·licitud cal adjuntar l’historial acadèmic de l’educació secundària obligatòria.

4. Els departaments didàctics han d’elaborar i avaluar les proves de les
distintes matèries. El cap d’estudis n’ha d’establir el calendari i l’organització.
Les proves s’han de realitzar entre el 15 i el 31 de maig i el calendari s’ha de
publicar en el tauler d’anuncis abans del 10 de maig.

5. L’equip docent d’avaluació està constituït pels caps de departament
objecte de les proves i presidit pel cap d’estudis, que assumeix les funcions de
tutor. S’ha de reunir en sessió d’avaluació per prendre les decisions oportunes
aplicant els criteris de titulació establerts en l’article 13 d’aquesta Ordre.

6. Els resultats de l’avaluació s’han d’expressar en els termes establerts en
l’article 14 d’aquesta Ordre. S’ha d’estendre una acta d’avaluació i les qualifi-
cacions obtingudes s’han de consignar en l’expedient acadèmic i en l’historial
acadèmic de l’educació secundària obligatòria. Les qualificacions obtengudes
s’han de comunicar a l’alumnat dins la primera quinzena de juny.

Disposició addicional segona
Convalidacions

En els documents oficials d’avaluació de l’alumnat eximit de cursar les
matèries de música, educació física o optatives per les convalidacions establer-
tes entre els ensenyaments professionals de música i dansa i els ensenyaments
de música i educació física de l’educació secundària obligatòria, s’ha de fer
constar aquesta circumstància amb l’expressió C.

Disposició addicional tercera
Intervenció del Departament d’Inspecció Educativa

Correspon a la Inspecció Educativa assessorar i supervisar el desenvolu-
pament del procés d’avaluació i proposar l’adopció de les mesures que contri-
bueixin a perfeccionar-lo. En aquest sentit, els inspectors, durant les visites als
centres, s’han de reunir amb l’equip directiu i amb els professors  i han de dedi-
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car una atenció especial a la valoració i a l’anàlisi dels resultats de l’avaluació
dels alumnes i al compliment del que es disposa en aquesta Ordre. 

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 20 d’octu-
bre de 2004 sobre l’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

Disposició final primera
Autorització

S’autoritzen les diverses direccions generals perquè adoptin les mesures
necessàries per aplicar el que disposa aquesta Ordre.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 de desembre de 2008

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

— o —

Num. 25250
Correcció d’errades advertides a la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura núm. 21702, de 5 de novembre de 2008
(BOIB núm. 161), per la qual s’autoritza l’obertura i el funcio-
nament del centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI
Mafalda de Sant Jordi de Ses Salines, Sant Josep de sa Talaia.

Advertida l’errada que a continuació s’indica en l’esmentada Resolució, i
amb la finalitat d’esmenar-la, de conformitat amb el que estableix l’article 56 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es procedeix a efectuar la següent
correcció:

1. On diu:
‘Domicili: C/ Begònes, 48’

Ha de dir:
‘Domicili: C/ Begònies, núm. 28’

Palma, 17 de desembre de 2008

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

— o —

Num. 25292
Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i
Cultura, de 19 de desembre de 2008, mitjançant la qual se citen
els possibles interessats en els recursos contenciosos administra-
tius amb els números de procediment ordinari 0000833,
0000835, 0000836, 0000837, 0000838 i 0000839/2008, interpo-
sats per la Diòcesi i Bisbat d’Eivissa i altres  

Mitjançant la present Resolució,la Conselleria d’Educació i Cultura fa
saber que la Diòcesi i Bisbat d’Eivissa, la Diòcesi i Bisbat de Menorca, la
Confederació de federacions i associacions de famílies de l’escola catòlica de
les Illes Balears (CONFAECIB), la Federación española de religiosos de ense-
ñanza titulares de centros católicos en Illes Balears, l’Associació Autonòmica
Educació i Gestió-Escola Catòlica de les Illes Balears, i l’Associació Plataforma
del Professorat de Religió Catòlica, han interposat recursos contenciosos admi-
nistratius diversos, actuacions núm. 0000833, 0000835, 0000836, 0000837,
0000838 i 0000839/2008, que se segueixen pel curs del procediment ordinari,
davant la Secció 1a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, contra el Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual
s’estableix l’estructura i el currículum de batxillerat a les Illes Balears, publicat
en el BOIB núm. 107 EXT., d’1 d’agost de 2008.

Es fa públic en compliment del disposat en l’article 49 de la Llei regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa en relació amb l’article 59 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,  a l’efecte que serveixi de cita-
ció als possibles interessats perquè, si convingués al seu dret, es puguin presen-
tar davant la Secció 1a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de nou dies a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució. En cas de presentar-se fora del
termini indicat, se’ls tindrà per part, sense que per això s’hagi de retrotreure ni
s’hagi d’interrompre el curs del procediment i si no es presentassin oportuna-
ment, es continua amb els tràmits del procediment, sense que se’ls hagi de fer
cap notificació.

Palma, 19 de desembre de 2008

El secretari general 
Francisco Javier Nieto Revueltas 

— o —

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 25208

Resolució de la secretària general de la Conselleria de Medi
Ambient per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’enco-
mana de gestió de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears a l’entitat Ports de les Illes Balears per a la ges-
tió del pantalà de s’Oberta (TM Muro)

D’acord amb el que disposa l’article 30.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l’Acord d’encoma-
na de gestió de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
a l’entitat Ports de les Illes Balears. 

Palma, 22 de desembre de 2008

La secretària general 
Mercè López Isern

Annex

ACORD D’ENCOMANA DE GESTIÓ DE LA CONSELLERIA DE
MEDI AMBIENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS A L’ENTI-

TAT PORTS DE LES ILLES BALEARS PER A LA GESTIÓ DEL
PANTALÀ DE S’OBERTA (TM DE MURO).

Palma, 10 de desembre de 2008

REUNITS

D’una part, l’Hble. Sr. Miquel Àngel Grimalt Vert, conseller de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 10/2007, de 6 de
juliol, del President de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels
membres del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats que li atri-
bueix l’article 11.j) de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en relació a l’ar-
ticle 30.2 de l’esmentada llei.

De l’altra, el Sr. Manuel A. Patiño Gómez, vicepresident executiu de Ports
de les Illes Balears, en virtut del Decret 79/2007, de 12 de juliol, pels qual es
nomenen els alts càrrecs de la Conselleria de Medi Ambient, en nom i repre-
sentació de l’entitat Ports de les Illes Balears amb CIF Q-0700499-G i amb
domicili al carrer Vicente Tofiño, 36, Coll d’En Rebassa, Palma, d’acord amb el
que preveuen els articles 10.a), 10.k) i 11 o) del Decret 134/2005, de 28 de des-
embre, d’aprovació dels estatuts de Ports de les Illes Balears (BOIB núm. 197
ex de 13/12/2005). 

EXPOSEN

Que la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears, mitjançant la
Direcció General competent en matèria de litoral, exerceix, entre d’altres, les
competències en matèria d’educació ambiental a la mar en coordinació amb la
Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental, formació i informa-
ció en relació a la mar, relacions amb l’entitat Ports de les Illes Balears, orde-
nació del litoral, intervencions en la zona de servitud de protecció de costes i,
actuacions en domini públic marítim terrestre (Decret 11/2007, d’11 de juliol,
del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’es-
tructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la redacció donada pel Decret 23/2008, de 10
d’octubre, (BOIB núm. 144, d’11 d’octubre de 2008).

Que Ports de les Illes Balears és un ens de dret públic dels previstos a l’ar-
ticle 1.b).1 de la Llei 3/89, d’entitats autònomes i empreses públiques i priva-
des, adscrit actualment a la Conselleria de Medi Ambient, que té encomanades,
en els termes previstos a l’article 109 de la Llei 10/2005 de Ports de les Illes
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