Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual es convoquen els
premis per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears
corresponents al curs 2010-11
L’educació és la principal riquesa i el recurs bàsic d’un país i dels seus
ciutadans. Les societats actuals donen gran importància a l’educació que
reben els joves, ja que és el mitjà més adequat per desenvolupar les capacitats,
definir la personalitat, configurar la comprensió de la realitat i conformar la
pròpia identitat.
La Conselleria d’Educació i Cultura pretén oferir una educació capaç de
respondre a les necessitats i a les demandes de la societat actual, una educació
assequible a tots, adaptada als canvis socials i encaminada a procurar l’èxit
escolar de tots els joves.
El repte, a més d’aconseguir una educació de qualitat, consisteix a millorar els
resultats generals i reduir les taxes elevades d’abandonament dels estudis sense
haver obtingut la corresponent titulació.
Entre les mesures educatives per millorar la qualitat i l’equitat de l’educació,
com són l’atenció a la diversitat i la concepció d’un sistema educatiu més
flexible, es fa necessari arbitrar mesures que afavoreixin la millora dels resultats
acadèmics. Per aquest motiu, la Conselleria d’Educació i Cultura considera
important el reconeixement de l’esforç com a estímul que propicia la motivació
pels estudis i la formació personal.
La creació dels premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria que
han realitzat un esforç personal i que han demostrat al llarg de tota l’etapa un
aprofitament acadèmic excel·lent és una de les actuacions que incideixen en la
consecució d’un sistema educatiu que inclogui excel·lència, equitat, igualtat
d’oportunitats i possibilitats de desenvolupament individual.
Per tot això, amb la finalitat de potenciar mesures d’atenció a la diversitat, la
millora dels resultats acadèmics, el reconeixement a l’esforç i la valoració del
rendiment acadèmic excel·lent, dict la següent
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Resolució
Primer. Objecte de la convocatòria
Convocar els premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les
Illes Balears corresponents al curs 2010-11.
Segon. Instrucció del procediment
L’òrgan instructor del procediment és la Direcció General d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives, que ha de dictar les mesures que siguin
necessàries per a l’aplicació del que disposi aquesta Resolució.
Tercer. Tipus de premis
S’atorguen dos tipus de premis: premis a l’esforç personal i premis al
rendiment acadèmic excel·lent.
Quart. Premis a l’esforç personal
1. Poden obtenir aquest premi els alumnes que han estat proposats per a

l’obtenció del títol de Graduat en educació secundària obligatòria en la
convocatòria ordinària de juny del curs 2010-11 en un centre docent de les
Illes Balears, i són mereixedors d’un especial reconeixement per l’esforç
personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats.
2. Cada centre docent pot proposar un alumne que, a criteri dels tutors i a

partir de les propostes que es formulin des dels equips docents, es consideri
que és mereixedor de premi pel seu esforç personal, encara que no tingui un
expedient acadèmic brillant.
3. Cada centre ha de remetre la seva proposta per correu electrònic a l’adreça

<ordenacio@dgadmedu.caib.es>, del Servei d’Ordenació de la Direcció
General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, segons l’annex
1, abans del dia 30 de juny.
4. La Conselleria d’Educació i Cultura atorgarà un diploma acreditatiu de la

distinció obtinguda als alumnes mereixedors d’aquest premi.
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Cinquè. Premis al rendiment acadèmic excel·lent
1. Obtenen aquest premi els alumnes que han finalitzat el quart curs

d’educació secundària obligatòria en un centre docent de les Illes Balears
en la convocatòria ordinària de juny del curs 2010-11 i han obtingut una
nota mitjana igual o superior a 9.
2. El Servei d’Ordenació de la Direcció General d’Administració, Ordenació

i Inspecció Educatives farà la proposta dels alumnes mereixedors del premi
d’acord amb la informació reflectida en la base de dades del programa de
gestió de centres educatius GestIB Web quant a la nota mitjana d’aquesta
etapa. A aquests efectes els centres han d’haver tancat les actes d’avaluació
final ordinària de quart curs d’ESO abans de les 12 hores del dia 30 de
juny.
3. Els centres que no facin servir el programa de gestió acadèmica i

administrativa de centres docents de la Conselleria d’Educació i Cultura
GestIB Web per a l’avaluació de l’ESO, han de remetre, abans de dia 30 de
juny, per correu electrònic adreçat a <ordenacio@dgadmedu.caib.es> i per
correu ordinari adreçat al Servei d’Ordenació de la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, la proposta d’alumnes
mereixedors del premi, com també una certificació on s’ha de fer constar
que els alumnes compleixen els requisits establerts, segons el model de
l’annex 2.
4. La Conselleria d’Educació i Cultura atorgarà un diploma acreditatiu de

la distinció obtinguda als alumnes mereixedors d’aquest premi.
Sisè. Llistes provisionals dels alumnes premiats
El Servei d’Ordenació de la Direcció General d’Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives, abans del dia 9 de juliol de 2011, publicarà en la pàgina
web <htpp://dgadmedu.caib.es> les llistes provisionals dels alumnes premiats,
a les quals es podran presentar esmenes fins el dia 22 de juliol de 2011 a
l’adreça <ordenacio@dgadmedu.caib.es>. Posteriorment se’n publicarà la
relació definitiva.
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Setè. Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 28 de març de 2011
El conseller d’Educació i Cultura

Bartomeu Llinàs Ferrà
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Annex 1
………………………………………..……………………………...................., director/a
del centre ......................................................................................................
propòs l’alumne/a: ……………..…………………………………………………………...,
com a mereixedor/a de premi pel seu esforç personal i per la dedicació
demostrada per superar les dificultats durant tota l’etapa d’educació
secundària obligatòria.
......................., ….. de juny de 2011
El/la director/a

DADES DE L’ALUMNE/A PREMIAT/DA
Llinatges

Nom

DNI

Telèfon

mòbil
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Annex 2
…………………………………………………………………..……........…, secretari/ària
del
centre……………………………………………………………………………………...........
CERTIFIC que els alumnes que s’indiquen a continuació han obtingut en el
curs 2010-11, una nota mitjana igual o superior a 9 a l’acabament dels
ensenyaments d’educació secundària obligatòria.
…….........….., ……. de juny de 2011
Signatura

Vist i Plau
El/la director/a

DADES DELS ALUMNES PREMIATS
llinatges

nom

DNI

nota
mitjana
ESO

telèfon
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mòbil

