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Resolució del director generalde Planificació, Ordenació i Centres per la qual
s'aprova la llista definitiva dels centres selecc¡onats per implantar els programes
de millora de l'aprenentatge i del rendiment als centres d'educació secundária
obligatória sostinguts amb fons públics

Fets
1. El22 de febrer de 2018, es va publicar la Resolució del director general de Planificació,
Ordenació i Centres de 16 de febrer de 2018, per la qual es regula el procediment per
sol'licitar la implantació o l'ampliació dels PMAR als centres d'educació secundária
obligatória sostinguts amb fons públics que no disposin d'autorització.

2. Una vegada revisades les sol'licituds, es va publicar a la web de la Direcció General i al
Web educatiu de les Illes Balears (WEIB), una relació provisional de centres seleccionats i
no seleccionats, especificant els motius d'exclusió.

Fonaments de dret
1. L'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es
desplega el currículum de l'educació secundária obligatória a les Illes Balears, (BOIA
núm. 76 de 21 de maig de 2015), modificada per l'Ordre del Conseller d'Educació i
Universitat de 23 de maig, concreta a l'annex 3 els aspectes básics per al
desenvolupament dels PMAR a la comunitat autónoma de les Illes Balears.
L'apartat 10 d'aquest annex especifica que, per implantar un programa de millora i de
l'aprenentatge i del rendiment, els centres ho han d'haver sol.licitat dins el termini que
estableix la convocatÓria corresponent, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i
Centres.

2. Resolució del director generalde Planificació, Ordenació i Centres de 16 de febrer de
2018, per la qual es regula el procediment per sol.licitar la implantació o l'ampliació dels
PMAR als centres d'educació secundária obligatória amb fons públics que no disposin
d'autorització.
3. Una vegada publicada la llista provisional dels centres seleccionats i no seleccionats,
únicament ha presentat reclamació l'lES Baláfia d'Eivissa, al.legant que havia sol.licitat el
PMAR a 3r d'ESO i no només a segon. Per aquest motiu,presenta una llista de possibles
alumnes candidats a cursar el 3r de PMAR.
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Revisada la reclamació i, atés que els alumnes proposats compleixen els requisits de la
Resolució de 16 de febrer de 2018, es proposa atorgar el PMAR de tercer d'ESO a l'lES
Baláfia.
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Un cop resolta la reclamació, la Comissió Técnica per a la implantació dels programes de
millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) proposa al director general de
Planificació, Ordenació i Centres que dicti una Resolució amb la relació definitiva dels
centres seleccionats.
Per

tot aixó, dict la següent,

Resolució
Aprovar la relació definitiva de centres autoritzats pera la implantació o l'ampliació
dels programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment als centres d'educació
secundária obligatória sostinguts amb fons públics, que consta a l'annex d'aquesta
1.

Resolució.
2. Condicionar aquesta autorització a qué els centres compleixen els requisits establerts
en la normativa vigent al comenEament de cada curs escolar, amb especial menció al
mínim d'alumnes que poden participar en el programa.

3. Publicar la relació definitiva a la WEB de la direcció general i a la WEIB

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs d'alEada davant el conseller d'Educació i Universitat en el termini d'un mes
comptador des de l'endemá d'haver-se publicat en el WEB i WEIB de la Conselleria
d'Educació i Universitat, d'acord amb l'article122 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, i I'article 58 de la Llei
312003, de 26 de marq, de régim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autdnoma de
les Illes Balears.

Palma,18 de maig de 2018
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Annex
Relació definitiva dels centres seleccionats per implantar els PMAR

CODI

6,

3T PMAR

IES BALAFIA (EIVISSA

SÍ

07001344

cc sA REAL(ETVTSSA)

SÍ

07008855

IES BENDINAT (CALVIA)

07007802

1

2n PMAR

07012962

07006305
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