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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 6698
Ordre de 24 de març de 2000, per la qual s’aprova el qüestionari
que ha de regir les convocatòries d’ingrés, adquisició de noves
especialitats i mobilitat, corresponent a l’especialitat de català del
cos de professors d’escoles oficials d’idiomes, convocades en
l’àmbit territorial de les Illes Balears, d’acord amb el Reial decret
850/1993, de 4 de juny
L’Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE de 21-9-1993) estableix els
qüestionaris segons els quals s’han de desenvolupar els procediments d’ingrés,
adquisició de noves especialitats i mobilitat en els cossos docents regulats pel
Reial decret 850/1993, de 4 de juny (BOE de 30.6-1993). Així mateix, el Reial
decret esmentat estableix un nou sistema d’accés que posa fi al procediment
singular que preveu la disposició transitòria 5 de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.
Vist que l’Ordre esmentada aprova els qüestionaris que constituiran els
temaris per a les convocatòries d’ingrés, adquisició de noves especialitats i
mobilitat per a determinades especialitats del cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes, ara escau aprovar el qüestionari corresponent a l’especialitat de català
de l’esmentat cos, d’acord amb el que disposa l’article 22.2 del Reial decret 850/
1993, de 4 de juny. En conseqüència, dict la present
Ordre:
Article 1
El qüestionari específic que constitueix en l’àmbit de les Illes Balears, la
part A dels temaris a què fan referència els articles 24 i 41.3 del Reial decret 850/
1993, de 4 de juny, per a les convocatòries d’ingrés, adquisició de noves
especialitats i mobilitat corresponent a l’especialitat de català del cos de
professors d’escoles oficials d’idiomes, és el que consta a l’annex d’aquesta
Ordre.
Article 2
El qüestionari de caràcter didàctic i de contingut educatiu general, que
constitueix, en l’àmbit de les Illes Balears, la part B del temari, a què es refereix
l’article 24 del Reial decret abans esmentat, serà per a l’especialitat del cos de
professors d’escoles oficials d’idiomes, el mateix que l’aprovat a l’article 3.2 de
l’Ordre ministerial de 9 de setembre de 1993 i que consta al seu annex 7.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al
BOIB.
Palma, 24 de març de 2000
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

ANNEX
ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES: CATALÀ
1.Llenguatge i comunicació. Funcions del llenguatge. La competència
comunicativa: els seus components.
2.Els elements de la situació de comunicació. La llengua en ús. La
negociació del significat.
3.Concepte i ensenyament de la gramàtica. La gramàtica en funció de l’ús
de la llengua.
4.La llengua oral. Situacions de comunicació oral. Elements i normes que
regeixen el discurs oral. Estratègies pròpies de la comunicació oral.
5.La llengua escrita. Situacions de comunicació escrita. Estructura i
elements formals. Normes que regeixen el text escrit.
6.La llengua oral i la llengua escrita. Autonomia, dependència i relacions
mútues.
7.Macrofuncions lingüístiques per expressar les intencions comunicatives.
8.Anàlisi del discurs. Cohesió i coherència: connectors i marques
d’organització textual. Anàfora i catàfora. Dixi. Referents.
9.Discurs directe, discurs indirecte.
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10.
El text narratiu. Estructura i característiques.
11.
El text descriptiu. Estructura i característiques.
12.
El text expositiu. Estructura i característiques.
13.
El text argumentatiu. Estructura i característiques.
14.
El text instruccional. Estructura i característiques.
15.
Els textos dialògics. Estructura i característiques.
16.
Las operacions discursives i enunciatives. Modalitats
d’enunciació.
17.
Expressió de l’asserció, l’objecció i l’émfasi.
18.
Expressió de l’ordre, l’exhortació i la prohibició.
19.
Expressió de la quantitat.
20.
Expressió de la qualitat, el grau i la comparació.
21.
La localització en l’espai. Lloc, direcció i distància.
22.
La localització en el temps. Durada i freqüència.
23.
Expressió de la simultaneïtat, la posterioritat i l’anterioritat.
24.
Expressió del mode, els mitjans i l’instrument.
25.
Expressió de l’opinió, el desig, la preferència i l’estat d’ànim.
26.
Expressió de la condició i la hipòtesi.
27.
Expressió de la certesa, el dubte i la probabilitat.
28.
Expressió de la causa, la conseqüència i la finalitat.
29.
Estructura de l’oració. afirmacions, preguntes, negacions i
exclamacions.
30.
El verb: elements constitutius d’una forma verbal. Marques de
persona, temps i mode. Classificació dels verbs.
31.
Conjugació regular. Models. Conjugació irregular.
Caracterització dels grups principals..
32.
Verbs auxiliars i atributius. Haver. Ser. Estar. Semblar
33.
Els temps de l’indicatiu. El present, el passat i el futur. Formes
i usos.
34.
El subjuntiu, el condicional i l’imperatiu. Formes i usos.
35.
L’infinitiu, el gerundi i el participi. Usos i funcions. Les perífrasis verbals.
36.
La passiva. Construccions impersonals. Oracions amb subjecte
indeterminat. Oracions amb verb d’esdeveniment.
37.
El grup nominal. El substantiu. Classes, formes i funcions. La
substantivatzió.
38.
L’adjectiu. Classes, formes i funcions.
39.
Els determinants (1). L’article. Formes i funcions. L’article
personal. Contraccions.
40.
Els determinants (2). Demostratius, possessius, indefinits, i
numerals. Formes i funcions.
41.
Els pronoms personals forts i febles. Formes, funcions i
combinacions.
42.
Elrelatiu. Formes i funcions.
43.
L’adverbi. Característiques. Classificació. Funcions. Les
locucions adverbials.
44.
La preposició:funcions i usos. Canvi i caiguda de preposicions.
45.
El lèxic. Formació i estructura dels mots. Préstecs.
46.
El mot com a signe lingüístic. Homonímia. Sinonímia. Antonímia.
Polisèmia. Creativitat lèxica.
47.
. La adquisició del lèxic. Implicacions didàctiques. Criteris de
selecció de textos per utilitzar-los a classe.
48.
. El sistema fonològic de la llengua(1): les vocals. Variants
geogràfiques. Els diftongs. Les semivocals. Correspondència entre sons i grafies.
Accent, apòstrof i dièresi.
49.
El sistema fonològic de la llengua (2): les consonants.
Correspondència entre sons i grafies.
50.
El sistema fonològic de la llengua (3): ritme i entonació. Fenòmens
de contacte vocàlic i consonàntic. Fonologia i signes de puntuació.
51.
Extensió i varietat de la llengua. Unitat i diversitat. L’estàndard.
Projecció exterior.
52.
Variants sociolingüístiques de la llengua. Registres i àmbits
d’ús. Diglòssia i conflicte lingüístic. Normalització.
53.
Diferents tipus de llenguatge: científic i tecnològic, comercial i
administratiu, legal.
54.
Els mitjans de comunicació en la nostra llengua: premsa, ràdio
i televisió. El llenguatge periodístic i el llenguatge publicitari.
55.
El paper de la literatura en el currículum de llengua.
56.
La novel·la al segle XX: selecció de textos i anàlisi d’una obra
representativa.
57.
La novel·la curta, el conte i l’assaig al segle XX: selecció de
textos i anàlisi d’una obra representativa.
58.
La poesia al segle XX: selecció de textos i anàlisi d’una obra
representativa
59.
El teatre al segle XX: selecció de textos i anàlisi d’una obra
representativa.
60.
Estratègies d’anàlisi de textos.
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61.
Traducció de textos i interpretació de discursos d’una llengua
diferent. Models i recursos.
62.
El cinema en la nostra llengua. Evolució i tendències d’aquest
mitjà d’expressió.
63.
Aspectes socio-culturals en el currículum de llengua. Tractament
i interpretació dels fets culturals en funció de l’heterogeneïtat dels alumnes:
adolescents i adults.
64.
Societat i cultura. Mites i costums en el nostre domini lingüístic.
Reflexió intercultural: tractament i superació d’estereotips i tòpics.
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2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l’objecte del contracte: obres edifici de magatzems i local
a la instal·lació portuària de Cala Bona. Son Servera.
b) Termini d’execució: Tres (3) mesos a partir de la data de comprovació
del replanteig.
3.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: subhasta

— o —Núm. 6728
Resolució de la Direcció General de Personal Docent, de 24 de
març de 2000, per la qual es fa pública l’adjudicació, amb
caràcter provisional, de les destinacions atorgades als participants
en el concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de
professorat d’ensenyament secundari, de professorat tècnic de
formació professional, de professorat d’escoles oficials d’idiomes
i de professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
Atès el que estableix la base setzena de l’Ordre del conseller d’Educació
i Cultura de 15 de novembre de 1999 (BOIB núm. 149, de 30.11.99), per la qual
es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats de funcionaris docents dels
cossos de professorat d’ensenyament secundari, de professorat tècnic de formació
professional, de professorat d’escoles oficials d’idiomes i de professors i mestres
de taller d’arts plàstiques i disseny,
Resolc:
Primer.- Publicar l’adjudicació, amb caràcter provisional, de les
destinacions que han obtingut els professors dels cossos abans esmentats que han
participat en la convocatòria de concurs de trasllats anunciada per l’Ordre de 15
de novembre de 1999 (BOIB núm. 149, de 30.11.99), en els llocs assenyalats en
la base dessetena d’aquesta Ordre i que a continuació s’indiquen: en aquesta
Direcció General de Personal Docent, en les delegacions territorials de Menorca,
d’Eivissa-Formentera i al CPR de Formentera. Es podrà consultar, igualment, per
mitjà d’internet a l’adreça següent: http://dgpdocen.caib.es.
Segon.- El termini de reclamacions establert serà de cinc dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la publicació de la present Resolució.
Disposar igualment que, dins d’aquest mateix termini, el professorat que
ho desitgi, encara que no hagi obtingut destinació provisional, pugui desistir de
la participació voluntària al concurs de trasllats. L’admissió del desistiment
comportarà la baixa automàtica en el concurs de referència i si es dóna el supòsit
d’haver obtingut destinació provisional, aquesta serà anul·lada i adjudicada, a la
resolució definitiva, al concursant a qui pertoqui.

4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total: 13.989.538 pessetes. (84.078’82 euros).
5.- GARANTIES
Provisional: 2% del pressupost base de licitació (279.791 pessetes) (1.681’58
euros).
Definitiva: 4% del pressupost base de licitació (559.582 pessetes) (3.363’16
euros).
Despeses d’assaig : fins l’1% del pressupost.
6.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Grup: —Subgrup: —Categoria: —
7.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: Servei de Ports
b) Domicili: Carrer Alfredo Bonet, número 6
c) Localitat i codi postal: Palma - 07003
d)Telèfon: 971.29.01.00
e) Telefax: 971.29.01.16
8.- PRESENTACIÓ D’OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE
PARTICIPACIÓ
a) Data límit de presentació: vint-i-set dies naturals a comptar des del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci. Hora límit: a les 12.00.
b) Documentació a presentar:
Es presentaran dos sobres tancats, en els quals s’hi farà constar el nom, CIF
i telèfon de l’empresa licitant.
* En el sobre núm. 1, de “DOCUMENTACIÓ GENERAL”, s’inclourà la
documentació assenyalada a la clàusula 15.1 del plec de clàusules administratives
particulars que regeixen en aquesta contractació.
* En el sobre núm. 2 “OFERTA ECONÒMICA” s’inclourà l’oferta
econòmica de l’empresa degudament signada pel seu representant, tal com
s’assenyala la clàusula 15.2

Les reclamacions i desistiments, adreçats al director general de Personal
Docent, es presentaran, dins del termini assenyalat, en els registres de les
direccions generals abans esmentades o en les oficines a què fa referència la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú de 26 de novembre de 1992, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Unitat Administrativa de Contractació de la Conselleria de Medi
Ambient.
2n Domicili: Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, 33.
3r Localitat i codi postal: Palma, 07006

Palma, 24 de març de 2000.

9.- OBERTURA DE LES OFERTES
a) Entitat: Unitat Administrativa de Contractació de la Conselleria de Medi
Ambient.
b) Domicili: Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, 33.
c) Localitat i codi postal: Palma, 07006.
d) Data i hora: s’indicarà en el corresponent resguard de presentació de
pliques.

El director general de Personal Docent,
Arnau Amer Sastre
— o —-

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Núm. 6690
Anunci de licitació de l’expedient de contractació “Obres edifici
de magatzems i local a la instal·lació portuària de Cala Bona. Son
Servera”
1.- ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: Conselleria de Medi Ambient.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació.
c) Número d’expedient: 105/2000

10.- DESPESES DE L’ANUNCI
Seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.
Palma, 20 de març de 2000
La secretària general tècnica
Joana Coloma Busquets Huguet
— o —-

