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Correcció de les errades advertides a la Resolució de la directora general de Formació Professional i
Formació del Professorat de 4 de maig de 2018 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament
de la menció de matrícula d’honor als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu
a les Illes Balears per al curs 2017-2018

Mitjançant la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 4 de maig de 2018 (BOIB núm. 57, de
8 de maig) es varen establir les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor als cicles formatius de formació professional del
sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2017-2018.
S’ha observat una errada al punt 6 de l’annex 1 d’aquesta resolució sobre la manera d’introduir la informació a l’aplicació informàtica de
gestió educativa de l’atorgament de la menció de matrícula d’honor, que cal corregir.
Per tot això, d’acord amb 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 fa la correcció següent:
Al punt 6 de l’annex 1 de la resolució esmentada, allà on diu:
Els centres han d’introduir a l’aplicació informàtica de gestió acadèmica, a l’apartat previst per a les observacions generals per a
les actes, historial, expedient i certificat acadèmic, el text següent: ” A proposta de l’equip docent, s’atorga matrícula d’honor en el
cicle formatiu a l’alumne/a ___________________.”. També és recomana afegir el mateix text a les observacions per als butlletins.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/60/1008121

Ha de dir:
Els centres han d’introduir la informació a l’aplicació informàtica de gestió acadèmica de l’atorgament a l’alumne de la menció de
matrícula d’honor marcant la casella corresponent de la pantalla d’avaluació.

Palma, 10 de maig de 2018
La directora general
Maria F. Alorda Vilarrubias
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