MARC I NORMATIVA LEGAL
1. Lleis
CONSTITUCIÓN de 27 de desembre de 1978 (BOE 29/12/78 n. 311)
INSTRUMENT de ratificació de l’ Acuerdo entre el Estado Español y la Santa sede

sobre enseñanza y asuntos culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de
1979 (BOE 15/12/79 n. 300)
L.O. 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears (BOE 01/03/83 núm. 51) (BOCAIB 10/03/83 núm. 35)
Reformes parcials per L.O. 9/1994, de 24/03; L.O 3/1999, de 8/01
L.O. 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere (BOE del29)
LLEI 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística (BOCAIB 20/05/86 n. 15)
LLEI 4/2005 de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes
Balears (BOIB 10/05/05 núm.71)

Procediment Administratiu
LPA 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, (BOE 14/01/92 núm. 285) modificada por
la Llei 4/1999, (BOE 14/01/99 núm.12)
LLEI 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB 03/04/03 núm. 44)

Funció pública
LEY 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública (BOE

dia 3, nº.185).
LEY 23/1988, de 28 de julio, de Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública (BOE 29/07/88 nº.181)
LEY 2/1989, de 22 de febrero, de Función Pública de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares (BOCAIB 28/03/89 nº.38)

Lleis Educatives:
LODE: L.O. 8/1985, de 3 de julioL, reguladora del Dret a la Educació (BOE 04/07/85

núm. 159); modificada parcialment per la L.O. 10/1999, de 21 d’abril (BOE 22/04/99 núm.
96).
LOGSE: L.O. 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE
04/10/90 núm. 238)
LOU: L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d’ Universitats (BOE 24/12/01 núm. 307)
LOPEGCE: L.O. 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’evaluació i el govern
dels centres docents (BOE 21/11/95 núm. 278)
L.O. 5/2002, de 19 de junio, de les Qualificacions i de la Formació Professional (BOE
20/06/02 núm. 147)
LOCE: L.O. 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació (BOE 24/12/02
núm. 307)
LOE: L.O. 02/2006, de 3 de maig d’Educació. (BOE 04/05/06 núm. 106)

LLEI 9/1998 del 14 de desembre, dels Consells Escolars de les Illes Balears (BOIB

19/12/98 núm. 161), modificada per Llei 11/2000 de 13 de desembre (BOIB 21/12/00 núm.
155)

2. Desenvolupament legislatiu
2.1.

Ordenació educativa (Decrets bàsics)

RD 1318/2004, de 28 de maig, que modifica el RD 827/2003, de 27 de juny, pel qual

s’estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta
per la Llei orgànica 10/2002 de qualitat de l’educació (BOE del 29).
RD 1004/1991, de 24 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los
centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias (BOE del 26).
DECRET 56/2004, de 18 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 (BOIB 29/06/04 núm. 91)
DECRET 125/2000, de 8 de setembre, 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 (BOIB 16/09/00 núm. 114)

Ed. Infantil i Primària
RD 1330/1991, de 6 de septiembre por el que se establecen los aspectos básicos del

currículo de la Educación Infantil (BOE 07/09/91 nº. 215).
DECRET 66/2001 de 4 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a
les Illes Balears (BOIB 12/05/01 núm. 57) (BOIB 02/06/01 núm. 66 ext.)
RD 1006/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims
corresponents a l’Educació Primària (BOE 26/06/91 núm. 152). Correcció d’errades al
BOE 01/08/91, núm. 183)
DECRET 67/2001 de 4 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària
a les Illes Balears (BOIB 12/05/01 núm. 57 i BOIB 02/06/01 núm. 66 ext.). Correcció
d’errades en el Decret 67/2001 de 4 de maig (BOIB 21/06/01 núm. 74).
ORDEN de 27 de abril de 1992 sobre la implantación de la Educación Primaria (BOE
08/05/92 n. 111).
ORDEN de 6 de julio de 1999 por la que se regula la implantación, con carácter
experimental, de la lengua extranjera en el primer ciclo de la Educación Primaria y en el
segundo de Educación Infantil (BOE 20/07/99 nº. 172)

Ed. Secundària
RD 3473/2000, de 29 de desembre, pel qual es modifica el RD 1007/1991, de 14 de

juny, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a la Educació
Secundària Obligatòria (BOE 16/01/01núm. 14)
DECRET 86/2002, de 4 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 29/06/02 núm. 78)
ORDRE del conseller d’Educació i Cultura de 25 de maig de 2001, per la qual
s’estableix l’horari setmanal de l’etapa d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
(BOIB 09/06/01 núm. 69), modificada per l’O. de 4 de juliol de 2001 (BOIB 17/07/01 núm.
85).

ORDEN de 28 de febrero de 1996 por la que se dictan instrucciones para la

implantación de enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (BOE 05/03/96 nº.56) i
correcció d’errades (BOE 06/04/96 nº 84).
RD 1700/1991 de 29 de noviembre, por el que se establece la estructura del
Bachillerato (BOE 02/12/91 nº. 288)
RD 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 1700/1991,
de 29 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato, y el Real
Decreto 1178/1992, de 2 de Octubre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
del Bachillerato (BOE 16/01/01 n.14).
DECRET 11/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’estableix l’estructura i l’ordenació
dels ensenyaments de batxillerat a les Illes Balears (BOIB 29/08/02 núm.104)

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
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets_.htm

ANEE
RD 696/1995 , de 28 de abril, d’ordenació de l’educació dels alumnes amb necessitats

educatives especials (BOE 02/06/95 núm. 131)
RD 299/1996, de 28 de febrero, d’ordenació de les accions dirigides a la compensació
de desigualdats en educació (BOE 12/03/96 núm. 62)
ORDEN de 14 de febrero de 1996 sobre evaluación de los alumnos con necesidades
educativas especiales que cursan las enseñanzas de régimen general establecidas por la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(BOE del 23).
ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el procedimiento para la
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se
establecen los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas
especiales (BOE 23/02/96 nº. 47).

Avaluació
ORDEN de 30 de octubre de 1992 por la que se establecen los elementos básicos de los

informes de evaluación, de las enseñanzas de Régimen General reguladas por la Ley
Orgànica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, así
como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para
garantizar la movilidad de los alumnos (BOE 11/09/92 n.271).
ORDEN ECD/1923/2003, de 8 de julio, por la que se establecen los elementos básicos
de los documentos de evaluación, de las enseñanzas escolares de régimen general
reguladas por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación,
así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos
para garantizar la movilidad de los alumnos (BOE 11/07/03 nº. 165) Correcció
d'errors al BOE 08/08/03 núm. 189
ORDEN de 12 de noviembre de 1992 sobre evaluación en Educación Primaria (BOE
21/11/92 n. 280). Correcció d’errors al BOE 22/12/92 núm. 306)
ORDEN (MEC) de 12/11/1992 sobre evaluación en educación infantil (BOE dia 21).
ORDRE del conseller d’Educació i Cultura de 20 d’octubre de 2004, sobre l’avaluació a
l’educació secundària obligatòria (BOIB 02/11/04 n.154).

ORDEN de 12 de noviembre de 1992 por la que se regula la evaluación y la calificación

de los alumnos que cursan el Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE 20/11/92 n.279)

2.2 Organització i funcionament de centres
Jornada, horari i calendari escolar
ORDRE de 21 de maig de 2002 de la Conselleria d’Educació i Cultura, per la qual es

regula la jornada i l’horari escolar als centres públics i als centres privats sostinguts amb
fons públics d’educació infantil, d’educació primària i d’educació especial (BOIB 25/06/02
n. 76).
INSTRUCCIONS de la Direcció General de Planificació i Centres Educatius, per a
l'obertura, a la comunitat educativa, de centres públics d'educació infantil, educació
primària i/o educació especial en horari no lectiu els matins abans de començar la jornada
escolar, per al curs 2005/06, de 28 d'abril de 2005
CALENDARI escolar per al curs 2009/10
http://weib.caib.es/Documentacio/calendari_escolar/0910_.htm

Direcció escolar
ORDRE de 19 d'abril de 2004 per la qual s'aproven les bases per a la selecció,

nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics (BOIB
29/04/04 núm. 59)

Itineràncies
INSTRUCCIONS de la Conselleria d’Educació i cultura sobre l’organització de les

itineràncies del professorat a la xarxa de centres públics de les Illes Balears d’1 de
setembre de 2000

Reglaments i instruccions de funcionament de centres de règim general
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 (BOIB 05/10/2002 núm. 120)
DECRET 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels
instituts d’educació secundària (BOIB 05/10/2002 n. 120)
INSTRUCCIONS per a l'organització i el funcionament dels centres docents no
universitaris per al curs 2009-10.
http://weib.caib.es/Documentacio/instruccions_organitzacio_centres/0910/index_.htm

Drets i deures alumnes
RD 732/95, de 5 de maig, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les

normes de convivència.

