Instrucció del gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per la qual
l’EBAP deixa de reproduir material didàctic en format de paper i en format de CD
per als cursos que organitza
L’EBAP té el propòsit ferm de millorar contínuament i qualitativament tant la seva
oferta formativa en si com tots els aspectes que s’hi relacionen. Aquesta millora ha
d’anar acompanyada necessàriament d’una renovació en la manera d’organitzar la
formació. I renovar-se suposa també compartir coneixements entre tots els afectats
en el procés de formació: escoles de formació, docents i alumnes.
El context econòmic actual ens obliga més que mai a posar en pràctica aquestes tres
accions: millora, renovació i intercanvi de coneixements. Per tot això, i atenent els
principis d’eficàcia, eficiència i agilitat de l’Administració, dict aquesta Instrucció,
que consta dels punts següents:
1. A partir del 7 de novembre de 2011, l’EBAP deixa de reproduir material didàctic
en format de paper i en format de CD. Aquesta norma afecta tots els cursos de
formació —de totes les àrees formatives— que s’iniciïn a partir de la data
esmentada, tant de la modalitat presencial com de la modalitat en línia.
2. L’EBAP ha creat a la seva pàgina web un repositori en el qual podreu trobar i us
podreu descarregar tot el material didàctic necessari per a assistir a l’activitat
formativa. Abans de començar l’activitat formativa, l’EBAP facilitarà a totes les
persones admeses una clau d’accés al repositori. En el repositori trobareu un
breu programa d’aprenentatge que, pas a pas, us indicarà com ho heu de fer per
a disposar del material didàctic.
3. L’EBAP autoritza qualsevol persona a usar el material didàctic que publiqui en el
repositori de material, sempre que no ho faci amb finalitats econòmiques o
comercials i sempre que en demani l’autorització expressa a l’EBAP.
4. S’exceptuen de l’aplicació d’aquesta norma les proves d’avaluació de les
activitats formatives.
Palma, 2 de novembre de 2011
El gerent de l’EBAP
Sergi Torrandell Gornés
Aquesta instrucció surt amb aquest format fins a ser normalitzat i incorporat al
Manual de Qualitat.
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