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

11025

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 d’octubre de 2018 per la
qual s’aprova una dotació addicional de sis hores de professorat d’educació infantil al CC San
Alfonso María de Ligorio (codi 07003651) per al curs escolar 2018-2019

Fets
1. Els apartats 1 i 2 de l’article 19 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries
per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs 2017-2018, delimiten una sèrie de supòsits que donen lloc a una
dotació d’hores curriculars addicionals amb l’objectiu de garantir un desenvolupament íntegre del currículum dels diferents nivells educatius.
L’article 19.3 del Decret 3/2017 estableix que el director general de Planificació, Ordenació i Centres pot autoritzar una dotació d’hores
curriculars addicionals per a altres conceptes puntuals diferents dels supòsits a què fan referència els apartats 1 i 2 del mateix article, amb
l’informe previ de la Comissió de Concerts de les Illes Balears i a petició dels centres escolars.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/133/1020002

2. El 8 d’octubre de 2018, el CC San Alfonso María de Ligorio (codi 07003651) va presentar un escrit mitjançant el qual exposa que en el
curs escolar 2018-2019 disposa d’una aula unitària de 4t i 5è d’educació infantil; que des del començament del curs escolar hi ha hagut
matrícules noves en aquesta etapa, i que, en el dia d’avui, hi ha un total de 22 alumnes matriculats (10 alumnes matriculats al 4t curs i 12
alumnes al 5è curs). Per això, el centre demana una dotació addicional d’hores lectives d’educació infantil per poder atendre millor els
alumnes que hi estan matriculats.
3. Una vegada iniciat el curs escolar, si un centre públic supera la ràtio d’alumnes que estableix la normativa, se li assigna una dotació
d’hores curriculars en funció dels grups afectats. S’han revisat les dades de matrícula del CC San Alfonso María de Ligorio (codi 07003651) i
s’ha constatat que la ràtio d’alumnes de la unitat compartida de 4t i 5è d’educació infantil que té concertada supera la ràtio dels centres
públics als quals s’assigna una dotació addicional d’hores pel fet de superar la ràtio d’aquesta etapa. Per això, i a l’efecte d’aplicar el mateix
criteri tant als centres públics com als centres privats concertats, pertoca autoritzar una dotació addicional de sis hores curriculars d’educació
infantil al CC San Alfonso María de Ligorio (codi 07003651) per al curs escolar 2018-2019.
4. El 16 d’octubre de 2018, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha informat la Comissió de Concerts de les Illes Balears
sobre la proposta d’autoritzar una dotació addicional de sis hores curriculars d’educació infantil al CC San Alfonso María de Ligorio (codi
07003651) per al curs escolar 2018-2019 i no hi ha hagut cap manifestació en contra.
Fonaments de dret
1. El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació
dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener).
2. La Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 d’abril de 2018 per la qual s’aproven els criteris per a la confecció d’unitats i de
la quota del professorat als centres docents públics d’educació infantil, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació
professional, d’ensenyament de persones adultes i de règim especial per al curs 2018-2019.
3. La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2017 per la qual es convoca el procediment
per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2018-2019 (BOIB núm. 156, de 21 de
desembre).
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Autoritzar una dotació addicional de sis hores curriculars d’educació infantil al CC San Alfonso María de Ligorio (codi 07003651) per al
curs escolar 2018-2019.
2. Disposar que la vigència i els efectes econòmics d’aquesta Resolució comencin el 22 d’octubre de 2018 i restin vigents fins al 31 d’agost
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de 2019
3. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
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 comptador des de l’endemà del dia que es publiqui, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 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, 22 d’octubre de 2018
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El director general de Planificació, Ordenació i Centres
Antoni Morante Milla
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