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Illa:
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MENORCA

Cos: B05

EDUCADOR

ANNEX III

Llinatges, nom
DNI
N.sol-lic
RODRIGUEZ GOMEZ, SUSANA
41740976
1040
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA
COS NO CONVOCAT
Convocatòria:
Illa: MENORCA

Cos: C02

Minusv
N

PRIMER EXERCICI DEL COS AJUDANT FACULTATIU I DE LES
ESPECIALITATS D’AQUEST COS
Per a TOTS els aspirants al Cos Ajudant Facultatiu i a les especialitats de
Capatàs Agrícola i d’Educador Infantil, el primer exercici es farà
descentralitzadament i a la mateixa hora a Mallorca, Menorca i Eivissa.

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL CAIB - GRUPS C i D

COS D AJUDANTS FACULTATIUS
Dia: 7 de juliol de 2001

Llinatges, nom
DNI
N.sol-lic
FERNANDEZ ALEMANY, PAULA
41497506
663
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA
Convocatòria:
Illa: MENORCA

Minusv
N

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL CAIB - GRUPS C i D

Cos: C08

EDUCADOR

Llinatges, nom
DNI
N.sol-lic
CAPO MOLL, JOANA MARIA
41740069
440
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

Minusv
N

MESQUIDA VIVO, CATALINA
41740909
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

441

N

PONS BOSCH, ISABEL
41741762
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

447

N

RIGO VADELL, M° GABRIELA
18221241
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

431

N

Convocatòria:
Illa: MENORCA

Llinatges, nom
DNI
N.sol-lic
RIHUETE CAULES, SUSANA
41740854
450
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

Convocatòria:
Illa: MENORCA

Cos: D21

Minusv.
N

Cos Ajudant Facultatiu
Cos Ajudant Facultatiu, Especialitat Educador Infantil
Cos Ajudant Facultatiu, Especialitat Capatàs

12,45 h
11,30 h
11,30 h

N.sol-lic

Dia: 7 de juliol de 2001

N

Aspirants residents a l’illa de Mallorca: Edifici Guillem Cifre de Colonya,
de la UIB, bl. B (Carretera de Valldemossa, s/n). Palma.
Aspirants residents a l’illa de Menorca: Extensió de la UIB a Menorca (Can
Salort. Carrer Major, 14). Alaior.
Aspirants residents a les illes d’Eivissa i Formentera: Extensió de la UIB
a Eivissa-Formentera (Carrer de Bes, 9). Eivissa.

ESCALA DE GUARDES: GUARDA FORESTAL
DNI

Hora

Lloc:

411

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL CAIB - GRUPS C i D

Llinatges, nom

Cos o especialitat

Per a TOTS els aspirants al Cos Auxiliar Facultatiu i a les escales de
Guardes Forestal i de Mecànics-Conductors, el primer exercici es farà
descentralitzadament i a la mateixa hora a Mallorca, Menorca i Eivissa.

EDUCADOR

RODRIGUEZ MERCADAL, FUENCISLA
41740229
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

Aspirants residents a l’illa de Mallorca: Edifici Guillem Cifre de Colonya,
de la UIB, bl. B (Carretera de Valldemossa, s/n). Palma.
Aspirants residents a l’illa de Menorca: Extensió de la UIB a Menorca (Can
Salort. Carrer Major, 14). Alaior.
Aspirants residents a les illes d’Eivissa i Formentera: Extensió de la UIB
a Eivissa-Formentera (Carrer de Bes, 9). Eivissa.

PRIMER EXERCICI DEL COS AUXILIAR FACULTATIU I DE LES
ESCALES D’AQUEST COS

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL CAIB - GRUPS C i D

Cos: C08

Lloc:

Minusv

Cos o especialitat
DE LA FUENTE FERNANDEZ, FERNANDO
46694028
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

180

GOVERN DE LES ILLES BALEARS Oposicions Data:
31/05/01
Conselleria d’Interior RELACIÓ D’EXCLOSSOS Pàg.:
1 de
PER ILLES

Cos Auxiliar Facultatiu
Cos Auxiliar Facultatiu, Escala de Guardes Forestals
Cos Auxiliar Facultatiu, Escala de Mecànics Conductors
— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

COS D AJUDANTS FACULTATIUS

Llinatges, nom
DNI
N.sol-lic
JIMENEZ GUILLEN, RAQUEL
41459868
618
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA
PRESENTAT FORA DE TERMINI

Minusv
N

Convocatòria:
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL CAIB - GRUPS C i D
Illa: EIVISSA - FORMENTERA

Cos: D21

ESCALA DE GUARDES: GUARDA FORESTAL

Llinatges, nom
DNI
N.sol-lic
CARDONA SERRA, VICENTE
41444644
182
PRESENTA SOL·LICITUD PER A DOS TORNS
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

14 h
10,15 h
11,30 h

1

Convocatòria:
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL CAIB - GRUPS C i D
Illa: EIVISSA - FORMENTERA

Cos: C02

Hora

N

Minusv
N

MARTINEZ TUR, DAVID
41445045
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

169

N

MORGAN GARTON, GWYNETH ANN
41451548
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

188

N

RIERA SALINAS, JOSEP
45460192
NO AL·LEGA LA TITULACIO REQUERIDA

108

N

Núm. 11738
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 25 de maig de
2001, per la qual s’estableix l’horari setmanal de l’etapa d’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears.
El Reial decret 3473/2000, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reial
decret 1007/1991, de 14 de juny, que fixava els ensenyaments mínims
corresponents a l’educació secundària obligatòria (BOE del 16 de gener de 2001)
estableix que la implantació dels nous ensenyaments mínims, pel que fa als
horaris, es farà a partir de l’any acadèmic 2001-02. En aquest Reial decret es fixa
una càrrega lectiva de 28 hores setmanals per als alumnes de primer cicle i 30 per
als alumnes del segon cicle de l’ensenyament secundari obligatori, amb una
distribució per àrees que incrementa els mínims horaris de llengua castellana i
matemàtiques, i en retalla els d’educació plàstica i visual, i els de música.
L’horari setmanal per a l’etapa de l’educació secundària obligatòria a les
Illes Balears que fins ara era vigent fou establert per l’Ordre del MEC de 28 de
febrer de 1996, per la qual es dicten instruccions per a la implantació
d’ensenyaments a l’educació secundària obligatòria (BOE del 5 de març).

BOIB

Núm. 6 9

Segons aquest horari, els alumnes de les Illes Balears ja tenien 30,5
períodes lectius setmanals en el primer cicle i 32 en el segon. La distribució
d’aquests períodes per curs i àrea ja atribuïa tres hores setmanals a cada una de
les àrees de l’àmbit lingüístic (llengua catalana i literatura, llengua castellana i
literatura i llengua estrangera) i tres més a l’àrea de matemàtiques, amb la qual
cosa se superen els mínims horaris del Reial decret en l’àrea de matemàtiques i
es redistribueixen en l’àmbit lingüístic per poder atribuir el 10% de càrrega
lectiva que correspon a la llengua pròpia.
Així, doncs, atès que a les Illes Balears ja es compleixen els mínims horaris,
modificats pel Reial decret 3473/2000, de les àrees corresponents, i en vistes a
la millora de la qualitat educativa, cal establir alguns canvis que afecten el primer
cicle de l’educació secundària obligatòria.
Per tot això, emet la següent
ORDRE:
Article 1. Horaris
1.L’horari setmanal per a cada un dels cursos del primer cicle d’educació
secundària obligatòria serà de trenta-un períodes lectius
2.L’horari setmanal per a cada un dels cursos del segon cicle d’educació
secundària obligatòria serà de trenta-dos períodes lectius.
3.La distribució de l’horari setmanal per a cada curs d’educació secundària
obligatòria s’ajustarà al que es disposa a l’annex.
Article 2. Distribució del nombre d’àrees i matèries
1.Amb la finalitat de fer una millor distribució del nombre d’àrees i de
matèries, i de reduir la dispersió de professorat en el primer cicle de l’educació
secundària obligatòria, l’àrea d’educació plàstica i visual serà impartida a primer
curs i l’àrea de tecnologia, a segon curs.
2.En el tercer curs d’educació secundària obligatòria, l’àrea de ciències de
la natura podrà organitzar-se en dues matèries diferents, “biologia i geologia” i
“física i química”, que podran programar-se amb caràcter quadrimestral. En
aquest cas, ambdues comptaran com a dues àrees, i l’avaluació dels aprenentatges
es verificarà per separat.
3.A quart curs d’educació secundària obligatòria, l’àrea de ciències de la
natura s’organitzarà en dues matèries, «biologia i geologia» i «física i química»
i se’n verificarà l’avaluació dels aprenentatges per separat.
4.A quart curs d’educació secundària obligatòria, els alumnes elegiran
dues àrees entre les opcions següents:
a)
Biologia i geologia
b)
Física i química
c)
Educació plàstica i visual
d)
Música
e)
Tecnologia.
Article 3. Optatives
1.Les matèries optatives, d’oferta obligada en tots els centres, són una
segona llengua estrangera durant tota l’etapa; i cultura clàssica en els dos cursos
del segon cicle de l’educació secundària obligatòria.
2.El nombre de matèries optatives que han de cursar els alumnes serà d’una
a primer, segon i tercer cursos d’educació secundària obligatòria, i de dues a quart
curs.
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Música**
Educació física
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Ètica***
Optatives
Religió / Activitats d’estudi
Tutoria
TOTAL

2
2
3
3
3
3
2
2
1
31

2
2
3
3
3
4
2
1
1
31

2
2
3
3
3
3
2
1
1
32

3
2
3
3
3
3
2
4
2
1
32

* A tercer curs, l’àrea de ciències de la natura serà impartida tant per
professorat de l’especialitat de biologia i geologia com de física i química. En
el cas que el centre opti per organitzar aquesta àrea en dues matèries diferents,
“biologia i geologia” i “física i química”, s’atendrà a l’establert a l’article 2.2.
** A quart curs l’alumne n’elegirà dues d’entre les opcions assenyalades,
conforme a l’establert a l’article 2.4 (biologia i geologia, física i química,
educació plàstica i visual, música, tecnologia).
*** La matèria d’ètica serà impartida per professorat de l’especialitat de
filosofia.
— o —Núm. 11736
Ordre de 30 de maig de 2001 de la Conselleria d’Educació i
Cultura, per la qual es convoquen ajudes per participar en
l’activitat de vacances escolars l’any 2001.
El Reial decret 1006/1991, d’ensenyaments mínims de desenvolupament
de la LOGSE, en els objectius d’educació primària indicats a l’article 2.f
assenyala la col·laboració en la planificació i realització d’activitats en grup que
ajuden a assolir capacitats en l’educació primària, especificades a l’article 13.e
i 13.g de la LOGSE, i que fan referència als valors bàsics que regeixen la vida i
la convivència humanes.
Per això, la Conselleria d’Educació i Cultura promou els centres de
vacances escolars, en els quals s’uneix el descans dels escolars amb pràctiques
socials i de convivència, per tal de desenvolupar l’autonomia personal i també
de grup, en què l’infant haurà de cercar noves maneres d’organitzar-se, fins i tot
en les coses més quotidianes.
L’aprenentatge de la convivència i el coneixement d’ambients diferents, en
què haurà d’observar, comparar i valorar medis socionaturals diversos, formen
part de les possibilitats educatives que es poden desenvolupar dins l’àmbit dels
centres de vacances.
Per complir aquesta finalitat es disposa d’uns centres educatius de primària,
que durant el mes de juliol es converteixen en centres de vacances escolars, amb
els serveis necessaris per a aquesta finalitat: menjador, cuina, dormitoris, sales
d’esplai i altres instal·lacions esportives.

Disposició final
L’aplicació dels horaris establerts en aquesta Ordre serà a partir del curs
acadèmic 2001-2002.

Atès que aquests tipus d’activitats es promouen en col·laboració amb les
escoles de temps lliure de les Illes Balears, i amb vista a la viabilitat d’organitzar
el funcionament dels centres de vacances escolars a les Illes Balears per a l’estiu
de 2001, i d’acord amb el Decret 29/1990, de 5 d’abril, de regulació d’activitats
de temps lliure infantils i juvenils, dict la següent

Palma, 25 de maig de 2001

Ordre

El conseller
Damià Pons i Pons

Primer
1. Es convoquen un màxim de 420 ajudes per a estades de 7 a 10 dies en
centres de vacances escolars, durant el mes de juliol de 2001, amb una quantia
màxima de 13.490.200 pessetes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
13601.422E01.48000.0 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2001.

ANNEX
HORARI DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA A
LES ILLES BALEARS
ÀRES I MATÈRIES
1r curs
Ciències de la natura*
3
Biologia i geologia**
Física i química**
Ciències socials, geografia i història
3
Educació plàstica i visual**
4
Tecnologia**
-

2n curs
3
3
4

3r curs 4t curs
4
3
3
3
3
2
3
3
3

Segon
El programa d’activitats dels centres de vacances consisteix a dur a terme
un projecte educatiu elaborat pels equips pedagògics dels centres de vacances.
Els equips pedagògics dels centres de vacances estan formats pels titulats
designats, mitjançant conveni, per les escoles de temps lliure de les Illes Balears,
a partir de les orientacions, dels centres d’interès, i objectius establerts pel Servei
d’Innovació de la Direcció General d’Ordenació i Innovació de la Conselleria
d’Educació i Cultura.

