Resolució de 27 de juliol de 2016, per la qual s’aproven les directrius per a
l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2016-2017

D’acord amb el Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament
d’Ensenyament (DOGC núm. 5844, de 24 de març), correspon a la Direcció General
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per mitjà de la Subdirecció General
d’Innovació, Formació i Orientació, definir les línies generals d’actuació, pautes de
funcionament i criteris d’avaluació dels serveis educatius a què fa referència el Decret
155/1994, de 28 de juny, modificat pel Decret 180/2005, de 30 d’agost, i coordinar les
actuacions impulsades per les diverses unitats administratives.
El Pla de Govern de l’XI legislatura preveu, en l’àmbit de polítiques educatives, l’objectiu
d’aprofundir en l’autonomia dels centres i en el seu treball en xarxa i donar suport als
docents per a l’actualització i millora de la seva tasca.
Vista la proposta formulada per la unitat directiva corresponent, sens perjudici de les
competències del Consorci d’Educació de Barcelona en matèria de gestió dels serveis
educatius ubicats a la ciutat de Barcelona, i ateses les atribucions que em confereix l’article
16 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
Resolc:
Primer. Aprovar les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs
2016-2017.
Segon.
Informar
que
les
directrius
es
poden
consultar
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/IniciIntranet

a:

Tercer. Per a l’aplicació en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, correspon al Consorci
d’Educació l’adaptació i el desenvolupament del contingut de les directrius.

La secretària general
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