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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

888

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 31 de
gener de 2019 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes
als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al curs 2019-2020

L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 14 d’abril de 2009 per la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes
als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, estableix en l’article 1.2 que els calendaris dels ensenyaments d’adults s’han de publicar en una resolució
anual de la direcció general amb competències en ensenyaments de persones adultes.
Per tot això, i a l’empara de l’article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Aprovar el calendari del procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2019-2020. Aquest calendari s’inclou a
l’annex d’aquesta Resolució.
2. Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/17/1026643

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i
Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de publicar-se, d’acord amb el que s’estableix als articles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s’estableix a l’article 58 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 31 de gener de 2019
La directora general
Maria F. Alorda Vilarrubias

ANNEX
Calendari per al procés d’admissió i de matriculació per al curs 2019-2020
Centres d’educació de persones adultes

Setembre

Del 5 al 10

Matrícula de l’alumnat que el curs anterior era alumne d’un centre d’educació de persones adultes

De l’11 al 24

Matrícula de les persones de nova incorporació en un centre d’educació de persones adultes

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Febrer

Del 10 al 14

Matrícula als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del graduat en
educació secundària obligatòria del segon quadrimestre

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/17/1026643

D’acord amb l’apartat 2.8 de les Instruccions sobre l’admissió dels alumnes als centres d’educació de persones adultes (CEPA) de les Illes
Balears, quan les places d’algun grup no quedin cobertes o s’hagi produït alguna baixa, es pot acceptar la matrícula de nous alumnes si
l’equip directiu així ho considera.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

