
gers

Data: 18 de Juny de 2010 

Lloc: Escola Balear d’Administració Publica
Gremi de Corredors 10-3er Pol Son Rossinyol

Hora:  9:30    Transport interior i internacional de viatgers.
Primera part.

12:00   Transport interior i internacional de viatgers.
Segona part.

Palma,  26 de maig de 2010

El conseller de Medi Ambient i Mobilitat 
Gabriel Vicens Mir

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 12544

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de maig de 2010
per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2010-2011 per
als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears

Amb la finalitat que tots els centres educatius que imparteixen ensenya-
ments de nivells no universitaris puguin realitzar una correcta planificació i
organització del curs 2010-2011, i un cop oït el Consell Assessor del calendari
escolar, integrat per tots els estaments relacionats amb l’educació dins l’àmbit
de les Illes Balears, és necessari dictar la norma que reguli el calendari escolar
del curs 2010-2011 per als centres docents no universitaris de les Illes Balears. 

En la determinació del susdit calendari s’ha de tenir en compte el que dis-
posa el seu marc normatiu vigent, en concret, allò que estableix la disposició
addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en
connexió amb la disposició addicional tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març,
de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com el
que disposa el Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el
calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

Per tot això, dict la següent 

ORDRE

Article 1 
Àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre és d’aplicació a tots els centres docents no universitaris,
públics, privats i privats concertats de les Illes Balears. Als centres de primer
cicle d’educació infantil, els serà d’aplicació la normativa específica que opor-
tunament es publiqui.

Article 2
Professors

1. Els professors dels centres docents han d’iniciar les activitats dia 1 de
setembre de 2010. Els primers dies s’han de destinar, fins al començament de
les activitats lectives, a l’organització del curs, així com també a activitats de
diversa índole pedagògica i administrativa. L’acabament de les activitats no pot
ser abans de dia 30 de juny de 2011.

2. Pel que fa als professors de centres privats i de centres privats concer-
tats, aquesta disposició general s’ha d’aplicar segons el que disposen el conve-
ni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Article 3
Calendari

1. El curs escolar s’inicia el dia 1de setembre de 2010 i finalitza el dia 31
d’agost de 2011.

2. Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i edu-

cació especial dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activi-
tats lectives dia 13 de setembre de 2010 i les finalitzen dia 22 de juny de 2011,
amb un total de 176 dies lectius.

Els centres de segon cicle d’educació infantil i educació primària comen-
cen el dia 13 de setembre dedicant, opcionalment, les dues primeres hores a la
recepció i acollida d’alumnes i a partir de la tercera sessió han de tenir horari
normal de classe. També es pot realitzar, durant una setmana, un període d’a-
daptació per als alumnes del primer curs del segon cicle d’educació infantil (3
anys) i per als alumnes del segon i tercer curs (4 i 5 anys), sempre que sigui el
seu primer any d’escolarització, amb el vistiplau del Departament d’Inspecció
Educativa. Aquest període d’adaptació no pot condicionar ni afectar el normal
desenvolupament de les activitats complementàries.

3. Els alumnes d’educació secundària obligatòria, del programa de quali-
ficació professional inicial (PQPI) i de batxillerat dels centres públics, privats i
privats concertats inicien les activitats lectives el dia 13 de setembre de 2010 i
les finalitzen el dia 22 de juny de 2011, amb un total de 176 dies lectius. 

Els alumnes de batxillerat de les escoles d’art han d’iniciar les activitats
lectives igual que els dels centres d’educació secundària. Els alumnes de cicles
formatius d’arts plàstiques inicien les classes el dia 22 de setembre i les finalit-
zen el dia 22 de juny.

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat finalitzen el dia
28 de maig de 2011, sense perjudici d’adaptació a allò que, en el seu moment,
disposi la Direcció General de Planificació i Centres, en concordança amb les
proves d’accés a la Universitat. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes
de segon de batxillerat, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al
dia anterior al d’inici de les proves, i les orientaran en funció de les opcions pos-
teriors.

Els centres d’educació secundària poden organitzar activitats de recepció
i acollida amb el mateix format que als de primària. 

4. Els alumnes de cicles formatius de grau mitjà i grau superior han d’ini-
ciar les activitats lectives el dia 22 de setembre de 2010  i les han de finalitzar
el dia 22 de juny de 2011.

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes, inicien les activitats lecti-
ves el dia 4 d’octubre de 2010 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2011.

Els conservatoris professionals de música i dansa inicien les activitats lec-
tives el dia 20 de setembre de 2010 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2011.

Els estudis superiors de disseny de l’Escola Superior de Disseny i de
Conservació i Restauració de Béns Culturals inicien les activitats lectives el dia
27 de setembre de 2010 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2011.

L’Escola Superior d’Art Dramàtic iniciarà les activitats lectives el dia 1
d’octubre de 2010 i finalitzarà el dia 22 de juny de 2011.

Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el
dia 4 d’octubre de 2010 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2011.

El Conservatori Superior de Música i Dansa inicia les activitats lectives el
dia 4 d’octubre de 2010 i les finalitza el dia 22 de juny de 2011.

Article 4
Horari

1. Tots els centres de segon cicle d’educació infantil, educació primària i
educació especial han de mantenir la jornada i l’horari establert per al curs 2009-
2010, llevat d’aquells que hagin rebut una comunicació de la Conselleria en res-
posta a la seva sol·licitud d’autorització de canvi. 

Els centres públics que, per raons de necessitat o a petició de la comuni-
tat escolar, necessiten o volen un horari diferent del previst han de fer-ne la
sol·licitud a la Direcció General de Planificació i Centres, i s’han d’atendre al
que disposa l’Ordre de 21 de maig de 2002, en la qual es dicten les instruccions
sobre modificació de jornada i/o horari escolar a les escoles de segon cicle d’e-
ducació infantil i als col·legis d’educació primària.

2. Tots els centres d’educació secundària han de continuar impartint les
classes en l’horari establert per al curs 2009-10, sense perjudici que els centres
públics puguin sol·licitar-ne la modificació, que haurà de ser aprovada pel con-
sell escolar, oït el claustre de professors, i notificada a la Direcció General de

14 BOIB Num. 83 03-06-2010



Planificació i Centres  abans del dia 10 de juliol de 2010.

3. Els centres concertats que vulguin modificar la jornada i els horaris
establerts ho han de fer d’acord amb el que estableix l’article 57.f de la Llei
orgànica 8/1185, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. Al mateix
temps, i segons aquesta normativa, han de notificar els canvis a la Direcció
General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura.  

Article 5
Vacances escolars

Durant el curs escolar 2010/2011 tenen la consideració de períodes de
vacances:

Nadal: del 24 de desembre de 2010 al 7 de gener de 2011, ambdós inclo-
sos.

Pasqua: de 21 al 29 d’abril de 2011, ambdós inclosos.

Les activitats docents corresponents als dies 23 de desembre de 2010 i 20
d’abril de 2011 es podran dur a terme en un únic període temporal, amb les
mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l’equip directiu, oït
el claustre de professors i el consell escolar, i s’inclou a la programació general
anual del centre. En cap cas no es poden suspendre els serveis complementaris.

Article 6
Dies festius

Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre (festa estatal).
Dia 6 de desembre (dia de la Constitució).
Dia 8 de desembre  (la Immaculada Concepció). 

Té la consideració de dia no lectiu:
Dia 28 de febrer de 2011 (festa escolar unificada).

També tenen la consideració de dies festius durant el 2011 aquells que es
determinin per la corresponent disposició de la Conselleria de Treball i
Formació.

Igualment, s’han de considerar dies festius les dues festes locals oficial-
ment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebra-
ció. Quan una o les dues festes locals coincideixin en dies no lectius del curs
2010-11, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lec-
tius com coincidències s’hagin produït. L’elecció d’aquests dies no es pot  fer
fins que no es conegui el calendari de festes locals de 2011 i, un cop presa la
decisió pel consell escolar, s’ha de notificar tant a la Direcció General de
Planificació i Centres com a les famílies dels alumnes i a les empreses conces-
sionàries dels diferents serveis escolars, si és possible abans de finalitzar el 2010
i sempre amb una antelació mínima de 30 dies naturals.

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, primària, educació
especial o secundària pot establir, per acord del consell escolar, un dia festiu de
lliure disposició, el qual s’ha de fer constar al calendari escolar de la programa-
ció general anual del centre i s’ha de notificar a les famílies i a les empreses
concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de
trenta dies naturals.

Tota la informació referent als dies no lectius determinats pel centre
docent ha de ser enregistrada a l’apartat corresponent de l’aplicació informàtica
GESTIB.

Article 7
Modificacions

Aquest calendari escolar únicament podrà ser modificat per aquesta
Conselleria, un cop oït el Consell Assessor i si hi ha una causa justificada.

Qualsevol modificació excepcional, per part d’un centre, del calendari
escolar previst amb caràcter general en aquesta Ordre ha de tenir l’aprovació del
consell escolar del centre i s’ha de sol·licitar a la Direcció General de
Planificació i Centres  amb una antelació mínima de 30 dies naturals.

Article 8
Publicitat

Les direccions dels centres docents han de comunicar el calendari escolar
als claustres i consells escolars a la primera reunió després de la seva publica-
ció i l’han d’exposar en un lloc visible tant per als alumnes, com per a les famí-
lies dels alumnes i les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars.

Article 9
Compliment

Les direccions dels centres docents i el Departament d’Inspecció
Educativa, dins de l’àmbit de les competències respectives, han de vetllar per
l’estricte compliment del calendari escolar.

Article 10
Delegació de competències

Es delega expressament en la directora general de Planificació i Centres
d’aquesta Conselleria la resolució de les peticions referides a modificació de
l’horari o del calendari prevists en els articles 4 i 7 d’aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears

Palma, 24 de maig  de 2010

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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Num. 12549
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de maig de 2010
per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2010-2011 per
als centres públics de primer cicle d’educació infantil

Amb la finalitat que tots els centres educatius públics que imparteixen pri-
mer cicle d’educació infantil puguin realitzar una correcta planificació i orga-
nització del curs 2010-2011, és necessari dictar la norma que reguli el calenda-
ri escolar del curs 2010-2011 per als centres de titularitat pública de primer cicle
d’educació infantil.

En la determinació del susdit calendari s’ha de tenir en compte el que dis-
posa el seu marc normatiu vigent, en concret, allò que estableix la disposició
addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, en connexió amb
la disposició addicional tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com el que disposa
el Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el calendari d’apli-
cació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació i el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infan-
til.

Per tot això, dict la següent

ORDRE

Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre és d’aplicació a tots els centres de titularitat pública de pri-

mer cicle d’educació infantil de les Illes Balears.

Article 2
Calendari
1.El curs escolar s’inicia el dia 1 de setembre de 2010 i finalitza el dia 31

d’agost de 2011.

2.Tot el professorat ha de disposar d’un mínim de cinc dies per a l’orga-
nització del curs abans del començament de les activitats lectives.

3.Els titulars dels centres, oït el seu consell escolar, han de fer públic el
calendari escolar i l’horari d’obertura, així com de tots els serveis que s’oferei-
xen, a tota la comunitat educativa i, en particular, als pares i mares dels alum-
nes matriculats, abans de dia 21 de juliol de 2010. Al mateix temps, ho han de
comunicar a la Direcció General de Planificació i Centres, abans de l’esmenta-
da data. 
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