
47258708X BERMUDEZ SAIZ JUAN DIEGO  10/11/2010 68 SANTA EULALIA
48232220R CHINEA TOVAR ALVARO LEANCY 10/11/2010 68 SANT ANTONI
74630559K CACERES LOBATO M DOLORES 10/11/2010 68 EIVISSA
X5767917T DOBRA CIPRIAN TRAIAN  10/11/2010 68 EIVISSA
X6544201B CABRERA GARCIA JUNIOR 26/11/2010 68 EIVISSA
X7045730W MATMAT EP MATMAT NOUARA 10/11/2010 68 SANT ANTONI
Y1037672H FREIRE RODRIGUEZ ALFREDO 10/11/2010 68 EIVISSA

ANY: 2010  PROVINCIA: 07 CURS: 1278
DENOMINACIO : SERVICIOS DE BAR I CAFETERIA ESPECIALITAT : HOTR0508
LOCALITAT Eivissa  CODI MUNIC.: 07026
CENTRE  C.F. BLANCA DONA NUMERO CENS : 00007001
DATA INICI: 17/02/2011  DATA FI 14/04/2011
HORES SETMANA: 030   
D.N.I. NOM  DATA ALTA DIES LOCALITAT
38863661D DOMINGUEZ SORIANO CARLOS 17/02/2011 40 SANT ANTONI
43447700X USIETO CELDRAN MIRIAM  17/02/2011 40 SANT JOSEP
45792131M MENDEZ BRUM LUCIA 17/02/2011 40 SANT ANTONI
46955589P SERRA ROIG MONICA 17/02/2011 40 SANT JOSEP
46955787E ROIG RIERA CATALINA 17/02/2011 40 SANT ANTONI
47250470Y PEREZ MINAYA SIRA 17/02/2011 40 SANT ANTONI
47432815F LEON SILVERA CHRISTIAN ARQUI 17/02/2011 40 EIVISSA
48199758S DELGADO ACEVEDO G 25/02/2011 40 SANT ANTONI
48309865K TORRADO PATO SORAYA 17/02/2011 40 EIVISSA
51369322H GARCIA GONZALEZ M CRISTINA 17/02/2011 40 EIVISSA
76816779E FERNANDEZ TABOADA ALBERTO 17/02/2011 40 SANTA EULALIA
76911987X GONZÁLEZ GONZÁLEZ MIGUEL 17/02/2011 40 EIVISSA
X5396271B ESCOBAR FLÓREZ CAROLINA 17/02/2011 40 EIVISSA

ANY: 2010  PROVINCIA: 07 CURS: 1280
DENOMINACIO : PROMOCIO TURIST LOCAL INF VIS ESPECIALITAT : HOTI0108
LOCALITAT Eivissa CODI MUNIC.: 07026
CENTRE  C.F. BLANCA DONA NUMERO CENS :  00007001
DATA INICI: 17/01/2011 DATA FI 01/04/2011
HORES SETMANA: 025   
D.N.I. NOM DATA ALTA DIES LOCALITAT
00829105R SIERRA GUTIERREZ GLORIA 17/01/2011 54 SANTA EULALIA
02541968P ROZAS MARTIN PATRICIA 17/01/2011 54 SANT JOSEP
33362408B CASTELLANO RAMOS ANA EVA 17/01/2011 54 SANT JOSEP
41456127F MARI RODRIGUEZ MARIA DE 17/01/2011 54 EIVISSA
41458485L HALLETT WHITE NOELIA ELENA 17/01/2011 54 SANT ANTONI
45292221T MOHATAR MAANAN NAIMA 01/02/2011 54 SANTA EULALIA
46797511D BURGOS LOZANO ERIKA 17/01/2011 54 EIVISSA
46953415L JIMENEZ HIDALGO LEONOR 17/01/2011 54 SANT ANTONI
47254703F TROVO MANTIS JAVIER  17/01/2011 54 SANT ANTONI
47256121E AREAN PINTORELLI MARIELA 17/01/2011 54 SANTA EULALIA
51402019D DELGADO MUÑUMER MARIA 21/01/2011 54 SANTA EULALIA
X3144902C VALLORANI MARCO  17/01/2011 54 SANTA EULALIA
X4739340Y CHEFICHO ANOUAR  17/01/2011 54 EIVISSA

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 12027

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 23 de maig de 2011 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2011-2012 per als centres
docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Amb la finalitat que tots els centres educatius que imparteixen ensenyaments de nivells no universitaris puguin realitzar una correcta planificació i organit-
zació del curs 2011-2012, i un cop oït el Consell Assessor del calendari escolar, regulat mitjançant l’Ordre del 28 d’abril de 2005 (BOIB del 3 de maig) integrat
pels  representats que nomena l’ Ordre esmentada, és necessari dictar la norma que reguli el calendari escolar del curs 2011-2012 per als centres docents no uni-
versitaris de les Illes Balears. 

En la determinació del susdit calendari s’ha de tenir en compte el que disposa el seu marc normatiu vigent, en concret, allò que estableix la disposició addi-
cional 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 fun-
ció 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. 

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 oportunament es publiqui.

Article 2
Professors

1. Els professors dels centres docents han d’iniciar les activitats el dia 1 de setembre de 2011. 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 del dia 30 de juny de 2012.
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2. Pel que fa als professors de centres privats i de centres privats con-
certats, aquesta disposició general s’ha d’aplicar segons el que disposen el con-
veni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Article 3
Calendari

1. El curs escolar s’inicia el dia 1 de setembre de 2011 i finalitza el dia
31 d’agost de 2012.

2. Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i
educació especial dels centres públics, privats i privats concertats inicien les
activitats lectives el dia 12 de setembre de 2011 i les finalitzen el dia 22 de juny
de 2012, amb un total de 177 dies lectius.

Els centres de segon cicle d’educació infantil i educació primària comen-
cen el dia 12 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 dels serveis complementaris.

3. Els alumnes d’educació secundària obligatòria, del programa de qua-
lificació professional inicial (PQPI) i de batxillerat dels centres públics, privats
i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 14 de setembre de 2011 i
les finalitzen el dia 26 de juny de 2012, amb un total de 177 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. 

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat finalitzen el dia
25 de maig de 2012, 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, orientades en funció de les opcions poste-
riors.

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 inicien
les activitats lectives el dia 22 de setembre de 2011 i les finalitzen el dia 26 de
juny de 2012.

Els alumnes de cicles formatius d’arts plàstiques inicien les activitats lec-
tives el dia 22 de setembre i les finalitzen el dia 26 de juny de 2012.

Els conservatoris professionals de música i dansa inicien les activitats lec-
tives el dia 19 de setembre de 2011 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2012.

Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el
dia 3 d’octubre de 2011 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2012.

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives
el dia 3 d’octubre de 2011 i les finalitzen el dia 26 de juny de 2012.

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
19 de setembre de 2011 i les finalitzen el dia 15 de juny de 2012.

L’Escola Superior d’Art Dramàtic inicia les activitats lectives el dia 19 de
setembre de 2011 i les finalitza el dia 15 de juny de 2012.

El Conservatori Superior de Música i Dansa inicia les activitats lectives el
dia 19 de setembre de 2011 i les finalitza el dia 15 de juny de 2012.

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 establerts per al curs
2010-2011, llevat d’aquells que hagin rebut el corresponent document adminis-
tratiu o la comunicació d’autorització de la Conselleria en resposta a la seva

sol·licitud d’autorització de canvi de jornada. 

Els centres públics de segon cicle d’educació infantil i educació primària
que, per raons de necessitat o a petició de la comunitat 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’atenir al que disposa l’Ordre de 21
de maig de 2002, en la qual es dicten les instruccions sobre modificació de jor-
nada i/o horari escolar a les escoles de segon cicle d’educació infantil i als
col·legis d’educació primària.

2. Tots els centres d’educació secundària han de mantenir la jornada i
l’horari escolar establerts per al curs 2010-11, 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
Planificació i Centres abans del dia 10 de juliol de 2011.

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 2011/2012 tenen la consideració de períodes de

vacances:
Nadal: del 23 de desembre de 2011 al 6 de gener de 2012, ambdós inclo-

sos.
Pasqua: del 5 al 13 d’abril de 2012, ambdós inclosos.

Les activitats docents corresponents als dies 23 de desembre de 2011 i 4
d’abril de 2012 es poden 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 1 de novembre (Tots Sants)
Dia 6 de desembre (dia de la Constitució).
Dia 8 de desembre  (la Immaculada Concepció). 

Té la consideració de dia no lectiu:
Dia 2 de març de 2012 (festa escolar unificada).

També tenen la consideració de dies festius durant el 2012 aquells que es
determinin per la corresponent disposició de la Conselleria de Turisme i Treball.

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment
determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.
Quan una o les dues festes locals coincideixin en dies no lectius del curs 2011-
12, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius
com coincidències s’hagin produït. 

L’elecció d’aquests dies no es pot  fer  fins que no es conegui el calenda-
ri de festes locals de 2012 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 concessionàries dels diferents serveis escolars, si
és possible abans de finalitzar el 2011 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, previ acord del consell escolar, un dia festiu
de lliure disposició, el qual s’ha de fer constar al calendari escolar de la progra-
mació 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. 

Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure la coinci-
dència del dia de lliure elecció entre tots els centres del seu municipi o localitat,
sempre que sigui possible.

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.
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Article 7
Modificacions

Aquest calendari escolar únicament pot 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.

En cap cas, el nombre de dies lectius corresponents a cada ensenyament
no pot variar dels establerts en aquesta Ordre.

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, 23 de maig  de 2011

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

— o —

Num. 11634
Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller
d’Educació i Cultura de 14 de març de 2011 (BOIB núm. 51
EXT. de 06-04-2011) per la qual es concedeixen les subvencions
corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de
menjador per als  alumnes que cursen estudis als centres docents
no universitaris per motius socioeconòmics, curs escolar
2010/2011

Fets
1.En el BOIB núm. 51 EXT., de 6 d’abril de 2011, es va publicar la

Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es concedeixen les sub-
vencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menja-
dor per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris
durant el curs escolar 2010/2011.

2.S’ha advertit una sèrie d’errors en l’esmentada resolució:
a). Els alumnes  Badaseraye Far, Xenia; Colombo, Gaia Margherita;

Esteban Garzon, Dafne; Fontanet Linares, Adrià; Genovart Castell, Isabel;
Izquierdo Caballero, Cristina; Llabres Llabres, Maria Neus; Malagrida
González, Daniela; Malagrida González, Diego; Montoro Sánchez, Kenia;
Pereda Fernandez, Itxaso; Piza Caballero, Alejandro; Piza Caballero, Andrea;
Plamenov Tsonev, Chavdar; Puccilli, Mahe Xiaozhu; Rodríguez Pons, Claudia;
Sanchez Socastro, Lucia; Soto, Luis Fernando; Vera Vera, Arian i Zachar,
Benedek, apareixen a l’annex 3. Relació d’alumnes exclosos, amb un codi de
denegació de l’ajuda 02.

b).Els alumnes Andreu Blanco, Eric Gabriel; Barriga García, Estela;
Bauzá Sánchez, Lluís Ramón; Campaner Pons, Maciana; Carmona Monjon,

Christian; Castro Moreno, Coral; Cazalla Bonet, Isabel; Cirino Orellana, Lucía
Nicole; Danús Morales, Martina Alejandra; Engel, Ayelén Roxana; Feria
Moreno, Adrian; Garcia Cerezo, Alvaro; Gonzalez Cózar, Lucia; Gonzalez
Cozar, Maria;  Herrera Nuñez, Oscar; Jiménez Pons, Rebeca; Juhasz Pace,
Nailea Jael; Martí Busquets, Isabel; Martínez Villalva, Adrian; Martos Garrido,
Leonardo; Moreno Rodriguez, Miguel Angel; Muñoz Sanchez, Lucia Leire;
Paredes Serrano, Jose; Pascual Tarano, Joel; Pons Garcia, Núria; Pozo
González, Mariela; Ramos Munera, Emily; Raña Bergero, Valentina; Realpe
Cano, Douglas Nicolas; Sanchez Bruno, Javier; Sanchez Hidalgo, Aitor;
Sanchez Perez, Lucia; Sanz Gutierrez, Miguel Angel; Ugazio Alonso, Dario;
Vasquez Delgado, Beatriz; Vasquez Delgado, Otto; Vega Romero, Laura; Vega
Romero, Sergio; Vich Agudelo, Juan Manuel i Vuillermin Alberti, Jade
Elisabeth apareixen a l’annex 3. Relació d’alumnes exclosos, amb un codi de
denegació de l’ajuda 03.

3.Els serveis tècnics han detectat que aquests alumnes haurien de figurar
a l’annex 2. Alumnes que no arriben a la puntuació establerta per la comissió
avaluadora.

Fonaments de dret
1.L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa
que les administracions públiques poden rectivficar en qualevol moment, d’ofi-
ci o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o arit-
mètics existents en els seus actes.

2.L’article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors
materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a
l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Rectificar l’error observat en la Resolució del conseller d’Educació i
Cultura de 14 de març de 2011 per la qual es concedeixen les subvencions
corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als
alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs
escolar 2010/2011 (BOIB núm. 51 EXT. de 06-04-2011).

2.Publicar aquesta resolució en el BOIB.

ANNEX 
Correcció d’errors. 

-Es traslladen les persones següents de la llista de Relació d’alumnes
exclosos (Annex 3) a la llista d’Alumnes que no arriben a la puntuació establerta
per la comissió avaluadora (Annex 2): 

Badaseraye Far, Xenia 
Colombo, Gaia Margherita 
Esteban Garzon, Dafne
Fontanet Linares, Adrià
Genovart Castell, Isabel
Izquierdo Caballero, Cristina
Llabres Llabres, Maria Neus
Malagrida González, Daniela
Malagrida González, Diego
Montoro Sánchez, Kenia
Pereda Fernandez, Itxaso
Piza Caballero, Alejandro
Piza Caballero, Andrea
Plamenov Tsonev, Chavdar
Puccilli, Mahe Xiaozhu
Rodríguez Pons, Claudia 
Sanchez Socastro, Lucia
Soto, Luis Fernando
Vera Vera, Arian
Zachar, Benedek
Andreu Blanco, Eric Gabriel
Barriga García, Estela
Bauzá Sánchez, Lluís Ramón
Campaner Pons, Maciana
Carmona Monjon, Christian
Castro Moreno, Coral
Cazalla Bonet, Isabel
Cirino Orellana, Lucía Nicole
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