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

4553

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 26 d’abril, per la qual es fa
pública la relació de centres que formen part de la mostra corresponent a les avaluacions de
diagnòstic de final d’etapa als alumnes de quart curs d’educació secundària obligatòria d’aquesta
etapa educativa, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el curs acadèmic 2017-2018

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa estableix a l’article 29 la realització d’una avaluació individualitzada als alumnes en finalitzar l’etapa d’educació secundària
obligatòria.
L’Ordre ECD/65/2018 de 29 de gener, regula les proves de l’avaluació final d’educació secundària obligatòria, per al curs 2017/2018.
El Reial Decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l’ampliació del calendari d’implantació de la Llei Orgànica 8/2013,
de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en el seu article 1, modifica la disposició final cinquena de l’esmentada Llei pel
que fa a l’educació secundària obligatòria, i indica que fins a l’entrada en vigor de la normativa resultant del Pacte d’Estat social i polític per
a l’educació, l’avaluació d’educació secundària obligatòria serà considerada mostral, tindrà finalitat diagnòstica i no tindrà efectes acadèmics.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/54/1007123

La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 21 de març de 2018, dicta les instruccions per a la realització de les proves
corresponents a les avaluacions de diagnòstic de final d’etapa als alumnes de quart curs d’educació secundària obligatòria, d’aquesta etapa
educativa, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el curs acadèmic 2017-2018 i a l’article 3 concreta que les proves d’avaluació al
quart curs d’educació secundària obligatòria, s’aplicaran a una mostra no inferior a 600 alumnes escolaritzats com a mínim a sis centres de
titularitat pública i privada seleccionats aleatòriament que imparteixen l’etapa d’educació secundària obligatòria. Així mateix explicita que la
mostra ha de tenir representació proporcionada de cada una de les Illes Balears.
En virtut de tot l’anterior, i de la facultat que m’atorga la disposició final primera de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de
dia 21 de març de 2018, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. La relació de centres seleccionats aleatòriament entre els centres que imparteixen l’etapa d’educació secundària obligatòria a les Illes
Balears, amb representació proporcionada de cada una de les Illes Balears és la que es detalla a continuació:
Illa

Titularitat

Centre

Nombre d’alumnes

Eivissa

Pública

(07012962) IES Balàfia

93

Menorca

Privada concertada

(07000807) CC Nostra Senyora de la Consolació de Ciutadella

38

Mallorca

Pública

(07007796) IES Josep Maria Llompart

120

Mallorca

Pública

(07007899) IES Calvià

105

Mallorca

Privada concertada

(07004333) CC La Salle Palma

153

Mallorca

Privada concertada

(07001460) CC Pureza de Maria Inca

50

Mallorca

Pública

(07002208) IES Manacor

80

Disposició final primera
La present Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament un recurs de reposició davant el conseller
d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat al BOIB, segons el que disposen l’article 57

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 26 d’abril de 2018

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/54/1007123

El director general de Planificació, Ordenació i Centres,
Antonio Morante Milla
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