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Secció I. Disposicions generals
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

6671

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 de juny de 2017 per la qual es disposa la posada en
funcionament del CEIP Nou d’Alcúdia, al terme municipal d’Alcúdia

Mitjançant el Decret 28/2017, de 2 de juny (BOIB núm. 68, de 3 de juny), es va crear el Centre d’Educació Infantil i Primària Nou d’Alcúdia,
al terme municipal d’Alcúdia i amb el codi 07015653, com a resposta al progressiu augment del nombre d’alumnes per escolaritzar a la zona
i l’alt índex de matrícula que els darrers anys s’hi donava, amb la qual cosa s’evidenciava la necessitat de disposar de nous centres educatius.
El curs 2017-2018 es posarà en funcionament el CEIP Nou d’Alcúdia d’una forma progressiva, començant amb els ensenyaments d’educació
infantil de segon cicle i fins a completar, els propers cursos, tota l’etapa d’educació primària. El nou centre educatiu començarà a
desenvolupar la seva activitat a les instal·lacions del CEIP Hort des Fassers i funcionarà com una extensió d’aquest centre.
Mentre el nou centre no disposi d’un edifici propi, s’ha de nomenar un cap d’estudis com a càrrec unipersonal i de govern, amb caràcter
extraordinari, per un període de dos anys, adscrit a l’equip directiu del CEIP Hort des Fassers.
Per tot això, i d’acord amb la disposició final primera del 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, en
relació amb l’article 2 d’aquest Decret, dict la següent
ORDRE
Article 1

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/76/982270

El Centre d’Educació Infantil i Primària Nou d’Alcúdia, creat pel Decret 28/2017, de 2 de juny, començarà a desenvolupar l’activitat docent
el proper curs 2017-2018.
Article 2
S’autoritza el centre perquè imparteixi els ensenyaments d’educació infantil de segon cicle i d’educació primària.
Article 3
La configuració del centre serà la següent:
Codi del centre: 07015653
Denominació genèrica: centre d’educació infantil i primària
Denominació: CEIP Nou d’Alcúdia
Domicili provisional: c. Eclipsi, s/n
Localitat: Alcúdia
CP: 07400
Municipi: Alcúdia

Ensenyaments:
Educació infantil: 6 unitats
Educació primària: 12 unitats
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L’oferta educativa començarà amb l’educació infantil de segon cicle i anirà creixent progressivament, fins a completar tota l’etapa de
primària.
Article 4
Amb la finalitat de garantir l’obertura i el funcionament d’aquest nou centre, s’ha de nomenar un cap d’estudis com a càrrec unipersonal i de
govern, amb caràcter extraordinari, per un període de dos anys, adscrit a l’equip directiu del CEIP Hort des Fassers. El nomenament tindrà
efectes des del dia 1 de juliol de 2017.
Article 5
Mentre el nou centre no disposi de director, dependrà econòmicament del CEIP Hort des Fassers.
Article 6
S’autoritza la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres perquè dicti les resolucions necessàries i perquè adopti les mesures
adequades que exigeix la posada en funcionament del nou centre.
Disposició final única
Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 7 de juny de 2017
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El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà
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