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Primer. Els serveis interurbans de transport públic discrecional de viatgers
per carretera duts a terme per vehicles proveïts d’autorització documentada en
targeta de la classe VT, se realitzaran subjectes a les següents tarifes màximes
(inclosos impostos):
- Preu per quilòmetre recorregut o fracció: 62 pessetes (0,37 euros).
- Preu per hora d’espera: 1645 pessetes (9,89 euros).
- Mínim de percepció: 345 pessetes (2,07 euros).
- Suplement por serveis en horari nocturn (entre les 21.00 hores i les 6.00
hores) o en dia festiu, sense que se puguin acumular: 300 pessetes (1,80 euros).
- Durant el transcurs de la primera hora d’espera l’usuari tindrà dret a
disposar gratuïtament d’un temps d’espera de quinze minuts, transcorreguts els
quals se computarà per fraccions de quinze minuts, a raó de 411 pessetes (2,47
euros) cada fracció.
Els mínims de percepció no seran acumulables a recorreguts als que se’ls
hagi aplicat la tarifa ordinària per quilòmetre recorregut.
Segon. Els serveis se contractaran en règim de cotxe complet, i els
recorreguts s’entendran en circuit tancat fins el punt de partida per l’itinerari més
curt, si no se convingués de manera expressa el contrari.
Tercer. Els vehicles als que afecta aquesta Ordre aniran proveïts d’un
imprès en el que hi figuraran les tarifes aplicables, segons el model oficial de
l’Ordre del Ministeri de Foment, de 18 de desembre de 2000, sobre règim tarifari
dels serveis interurbans de transport públic discrecional de viatgers en vehicles
de turisme, o norma que la substitueixi, el qual se col·locarà en un lloc visible de
l’interior del vehicle.
Quart. En qualsevol cas, l’usuari tindrà dret al transport gratuït del seu
equipatge, el qual, una vegada utilitzat el número total de places no podrà excedir
de 50 quilograms per als vehicles de fins a quatre places, i de 60 quilograms per
als de superior capacitat, sempre que el volum dels equipatges permeti introduirlos en el porta maletes o situar-los en la baca del vehicle, sense contravenir les
normes i reglaments de trànsit i circulació.
Quan no s’utilitzi el número total de places, aquestes xifres se podran
augmentar a raó de 30 quilograms per cada seient buit, sempre que la forma,
mides i naturalesa de l’equipatge possibiliti el seu transport en l’interior del
vehicle.
Els excessos d’equipatge sobre les xifres anteriors s’abonaran a raó de 7
pessetes (0,04 euros) per cada 10 quilograms o fracció i quilòmetre recorregut,
el transportista quedarà en llibertat d’admetre’ls quan aquest excés sigui superior
al 50 per 100 d’aquestes xifres.
Cinquè. Quan se contracta el servei se fixaran els recorreguts, places i pes
de l’equipatge.
Disposició addicional.. La Direcció General d’Obres Públiques i Transports
podrà dictar les instruccions que, en el seu cas, resultin precises per a l’execució
d’aquesta Ordre.
Disposició final. Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el BOIB.
Palma 28 de maig de 2001
El conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Josep Antoni Ferrer Orfila
— o —-

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 11912
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 31 de maig de 2001,
per la qual es dicten normes per a la regulació i l’ordenació d’una
prova lliure, perquè les persones majors de divuit anys puguin
obtenir directament el títol de Graduat en educació secundària, a
les Illes Balears.
L’article 52.3 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu (BOE del 4), estableix que les administracions
educatives organitzaran periòdicament proves perquè les persones majors de
divuit anys puguin obtenir directament el títol de Graduat en educació secundària.
Aquest mateix article estableix que en les esmentades proves es valoraran les
capacitats generals pròpies de l’educació bàsica i, a l’article 52.1, que les
persones adultes que vulguin adquirir els coneixements equivalents a l’educació
bàsica disposaran d’una oferta adaptada a les seves condicions i necessitats.
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Un cop definits el currículum i els ensenyaments mínims de l’educació
secundària obligatòria, es va procedir a adaptar l’esmentat currículum perquè les
persones adultes puguin accedir, també, al títol de Graduat en educació secundària.
Així doncs, primerament, l’Ordre ministerial de 17 de novembre de 1993 establí
les línies bàsiques per al desenvolupament del currículum; després, l’Ordre
ministerial de 7 de juliol de 1994 regulà la implantació avançada d’aquests
ensenyaments; i, finalment, amb la Resolució de 19 de juliol de 1994 s’establiren
orientacions per a la distribució dels objectius, els continguts i els criteris
d’avaluació.
Per tot això, i en virtut del Reial decret 1876, de 12 de desembre de 1997,
sobre traspàs de funcions a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria
d’ensenyament no universitari
ORDÉN
Primer. Aquesta Ordre té per finalitat la regulació i l’organització de la
prova perquè les persones majors de divuit anys d’edat puguin obtenir directament
el títol de Graduat en educació secundària, a les Illes Balears.
Segon.
1.Se’n realitzarà una convocatòria cada any, durant el mes de juny, de les
proves a què fa referència l’apartat anterior.
2.La formalització de la matrícula es realitzarà als centres d’educació de
persones adultes, segons el model d’instància que figura a l’annex I d’aquesta
Ordre, durant el termini que s’estableixi.
Tercer.
1.Es podran inscriure per a la realització de la prova per a l’obtenció del
títol de Graduat en educació secundària les persones que tinguin 18 anys
complerts en el moment de formalitzar la matrícula.
2.Per a la realització de les proves els aspirants acreditaran la seva identitat
mitjançant el DNI, passaport o carnet de conduir.
Quart.
1.A la prova per a l’obtenció del títol de Graduat en educació secundària
es valoraran les capacitats expressades en els objectius generals propis de la
formació bàsica de persones adultes publicats en la Resolució de 19 de juliol de
1994 (BOE de l’11 d’agost), per la qual s’estableixen les orientacions per a la
distribució dels objectius, els continguts i els criteris d’avaluació. Les orientacions
referides a llengua catalana i literatura seran les mateixes que les de llengua
castellana i literatura.
2.La prova inclourà els camps de coneixement següents: comunicació,
societat, matemàtiques i natura. En el camp de coneixement relacionat amb la
comunicació s’integren les àrees següents: llengua catalana i literatura, llengua
castellana i literatura i llengua estrangera; en el camp de coneixement relacionat
amb la societat s’integra l’àrea de ciències socials, geografia i història; en el camp
de coneixement relacionat amb la natura s’integra l’àrea de ciències de la natura
i en el camp de coneixement relacionat amb el camp de matemàtica s’integren
matemàtiques i tecnologia.
3.Els criteris d’avaluació de referència de cada un d’aquests camps de
coneixement són els establerts en la Resolució esmentada anteriorment.
Cinquè.
1.La prova constarà de quatre parts, cada una de les quals és indivisible, que
correspondran a cada un dels camps de coneixement assenyalats en el punt 2 de
l’apartat anterior.
2.El dia, l’hora i la durada de cada part de la prova s’indicaran a la
convocatòria.
Sisè.
1.Les persones que, mitjançant la prova realitzada, superin globalment els
objectius de la formació bàsica de les persones adultes, rebran una certificació
d’haver obtingut la titulació de Graduat en educació secundària, segons el model
que figura a l’annex II d’aquesta Ordre, i seran proposades per a l’expedició del
títol.
2.L’avaluació de la prova correspon a l’equip de professorat que formarà
el tribunal establert en aquesta Ordre. Els membres del tribunal actuaran de
manera col·legiada per a l’adopció de la decisió de proposar o no l’aspirant per
a l’expedició del títol de Graduat en educació secundària. El procediment
desitjable és el consens. Si després del diàleg no es produeix el consens, la decisió
s’adoptarà amb l’acord mínim dels dos terços de l’equip.
3.El tribunal proposarà per a l’expedició del títol de Graduat en educació
secundària els aspirants que hagin aconseguit globalment els objectius generals
dels ensenyaments de l’ESPA, encara que no hagin estat avaluats positivament
en algun dels camps de coneixement. En aquesta decisió es tindran en compte les
possibilitats formatives i d’integració en l’activitat laboral de cada persona
adulta i, sempre que ho consideri oportú, el tribunal podrà convocar l’aspirant a
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una entrevista que servirà per a aclarir possibles dubtes sobre la valoració final.
4.Els aspirants podran presentar reclamació quan considerin incorrecta
l’aplicació dels criteris d’avaluació. La reclamació, dirigida al president del
tribunal, es realitzarà per escrit, en el termini dels cinc dies hàbils posteriors a la
notificació de les qualificacions, i s’hi argumentaran les raons que motiven la
reclamació.
El tribunal, en el dos dies hàbils següents a l’acabament del termini de
reclamacions, realitzarà una sessió d’avaluació extraordinària per resoldre les
reclamacions presentades. La decisió presa pel tribunal es comunicarà a la
persona interessada.
5.Tots els aspirants que no hagin obtingut una qualificació global positiva
rebran una acreditació en la qual constaran les qualificacions obtingudes en els
diversos camps de coneixement, mitjançant les notes següents: excel·lent,
notable, bé, suficient o insuficient, segons el model que figura a l’annex III
d’aquesta Ordre. Les qualificacions positives obtingudes en els diferents camps
de coneixement seran vàlides per a posteriors convocatòries.
Setè.
1.Les persones que han cursat el quart curs d’educació secundària obligatòria
i, sense obtenir la titulació de Graduat en educació secundària, es matriculin a la
prova, tindran convalidats els camps de coneixement corresponents, segons la
graella d’equivalències que figura a l’annex IV d’aquesta Ordre, per a la qual cosa
hauran de presentar la corresponent documentació acreditativa en el moment de
formalitzar la matrícula.
2.D’altra part, les persones adultes que tinguin superats alguns dels mòduls
optatius de quart curs d’ESPA, tindran convalidats els camps de coneixement
corresponents, per a la qual cosa hauran de presentar la documentació acreditativa
en el moment de formalitzar la matrícula.
3.Les persones que han superat algun camp de coneixement mitjançant
aquestes proves conservaran les valoracions positives per a successives
convocatòries. Les persones que es tornin a matricular en una altra convocatòria
hauran d’acreditar, en el moment de formalitzar la matrícula, allò que tenen
superat, amb la corresponent certificació.
Vuitè
1.L’acta d’avaluació de la prova per a l’obtenció del títol de Graduat en
educació secundària, s’ajustarà al model que figura a l’annex V d’aquesta Ordre,
on figurarà una relació nominal dels aspirants, la qualificació global obtinguda
i, en el cas que aquesta sigui negativa, les qualificacions obtingudes en els
diferents camps de coneixement.
2.Els aspirants que tinguin camps de coneixement superats amb anterioritat
per qualsevol dels sistemes establerts en els apartats anteriors d’aquesta Ordre,
figuraran en aquesta acta amb el terme d’APTE i la qualificació obtinguda.
3.A la casella corresponent dels aspirants que no es presentin a la prova o
a algun dels camps de coneixement, s’hi posarà “no presentat”.
4.Les propostes de títols de Graduat en educació secundària, juntament
amb una còpia de l’acta d’avaluació es remetran a la Direcció General de
Formació Professional i Inspecció Educativa per al corresponent visat. Finalment,
una vegada visades les propostes, aquesta les remetrà a la Secció de Títols, de la
Direcció General de Planificació i Centres.
Novè.
1.Els tribunals que valoraran les proves a les quals fa referència aquesta
Ordre estaran integrats per un president i quatre vocals, un dels quals hi actuarà
de secretari. Els vocals pertanyeran al cos de professorat d’ensenyament secundari
i seran professors d’un centre d’educació de persones adultes.
Cada un dels vocals serà especialista en un dels quatre camps de coneixement
de la formació bàsica de persones adultes, segons el quadre d’atribucions
d’especialitats del cos de professorat d’ensenyament secundari (OM de 7 de juliol
de 1994, BOE del 13).
2.La Direcció General de Planificació i Centres nomenarà els membres dels
tribunals una vegada tancat el període de matrícula. Es constituiran tants
tribunals com siguin necessaris, seguint el criteri que el nombre d’examinands no
sigui superior a 100, ni inferior a 20 en cada tribunal.
3.Una vegada realitzada la prova, els presidents de cada tribunal remetran,
en el termini de 10 dies, a la Direcció General de Planificació i Centres, la
documentació següent:
- Dades estadístiques de la prova, d’acord amb l’annex VI d’aquesta
circular.
- Actes de constitució i de les diferents sessions del tribunal.
- Altra documentació administrativa que se sol·liciti.
Desè.
1.Els directors dels centres d’educació de persones adultes informaran del
nombre de persones inscrites a la Direcció General de Planificació i Centres, amb
la finalitat que es puguin nomenar els tribunals corresponents.
2.La prova serà remesa per la Direcció General de Planificació i Centres als
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presidents de cada tribunal nomenat per a cada ocasió.
3.Els presidents dels tribunals garantiran el secret de les proves fins que
aquestes s’iniciïn.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. La convocatòria d’aquesta prova no impedeix que, segons
l’establert a l’Ordre ministerial de 31 de juliol de 1997 (BOE del 22 d’agost), es
continuïn convocant proves extraordinàries per a l’obtenció del títol de Graduat
escolar, fins a la convocatòria de juny de 2002, que serà la darrera.
Segona. La primera convocatòria de proves lliures per l’obtenció del títol
de Graduat en educació secundària es realitzarà el juny de l’any 2001.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. S’autoritza la Direcció General de Planificació i Centres a aplicar
i a desenvolupar el contingut de l’Ordre.
Segona. L’Ordre entrarà en vigor el dia següent de la publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 31 de maig de 2001
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
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En aquesta Ordre, s’autoritza la Direcció General de Planificació i Centres
a aplicar i a desenvolupar el seu contingut. Per això, i amb la intenció de convocar
una prova en l’actual any de 2001
RESOLC
Primer. Convocar la prova perquè les persones majors de divuit anys
d’edat puguin obtenir directament el títol de Graduat en educació secundària, a
les Illes Balears, la qual se celebrarà el proper dia 19 de juny, als següents centres
d’educació de persones adultes (CEPA):
CEPA Son Canals
C/ de Son Canals, 10
CEPA Joan Mir i Mir C/ de Sant Joan, 10
CEPA Pitiüses
C/ de Lleó, 8

Palma Tel. 971 25 04 79
Maó Tel. 971 36 47 58
Eivissa Tel. 971 30 53 68

Segon.
1.Es podran inscriure per a la realització de la prova per a l’obtenció del
títol de Graduat en educació secundària les persones que tinguin 18 anys
complerts en el moment de formalitzar la matrícula.
2.Per a la realització de les proves, els aspirants acreditaran la seva identitat
mitjançant el DNI, passaport o carnet de conduir.
Tercer.
La formalització de la matrícula es realitzarà als centres d’educació de
persones adultes on se celebrarà la prova, segons el model d’instància que figura
a l’annex I de l’Ordre de 31 de maig de 2001, entre els dies 11 i 15 de juny, ambdós
inclosos. A la instància s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
· Fotocòpia del document d’identitat, que el centre receptor ha d’acarar
amb l’original.
· En el cas que es tingui aprovat algun camp de coneixement del mòdul 4
d’ESPA, s’haurà d’acreditar mitjançant el llibre d’escolaritat o una certificació
del centre on l’hagi superat, d’acord a l’annex I d’aquesta resolució.
· En el cas que es vulgui convalidar algun camp de coneixement a partir
de les notes de quart d’ESO, s’haurà d’acreditar amb el llibre d’escolaritat que
es tenen aprovades totes les matèries que s’assenyalen a l’annex IV de l’Ordre de
31 de maig de 2001 corresponents al camp de coneixement que es vulgui
convalidar. Per això, se n’aportarà una fotocòpia de la pàgina corresponent, la 24,
la qual serà acarada pel centre receptor.
Quart. La Direcció General de Planificació i Centres nomenarà els
membres del tribunals. La composició serà la d’un president i quatre vocals, un
dels quals hi actuarà de secretari.
Cinquè.
1.La prova es realitzarà en sessions de matí i horabaixa.
2.La sessió del matí s’iniciarà a les 9.30 hores i finalitzarà a les 14 hores,
amb la distribució horària següent:
9.30 a 11 h.
Prova del camp de coneixement de matemàtiques.
11.15 a 12.30 h. Prova del camp de coneixement de natura.
12.45 a 14 h.
Prova del camp de coneixement de societat.
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Resolució del director general de Planificació i Centres, d’1 de
juny de 2001, per la qual es fa la convocatòria i es dicten normes
per a la realització d’una prova lliure, perquè les persones majors
de divuit anys puguin obtenir directament el títol de Graduat en
educació secundària, a les Illes Balears.
Vist que l’article 52.3 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu (BOE del 4), estableix que les
administracions educatives organitzaran periòdicament proves perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de Graduat en
educació secundària, aquesta Conselleria d’Educació i Cultura ha dictat, a
l’Ordre de 31 de maig de 2001, normes per a la regulació i l’ordenació d’una
prova lliure, perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament
el títol de Graduat en educació secundària, a les Illes Balears.

3.La sessió de l’horabaixa, que començarà a les 17 h. i finalitzarà a les 19
h., es dedicarà a la resolució de la prova escrita corresponent al camp de
coneixement de comunicació. Els aspirants no podran proveir-se de diccionaris.
L’idioma estranger corresponent a aquesta convocatòria serà l’anglès.
Durant el desenvolupament d’aquesta prova escrita es comunicarà als
aspirants el dia que apareixerà al tauló d’anuncis del centre un llistat amb els qui
hagin superat la part escrita on s’assenyalarà el dia i hora en què hauran de
comparèixer a fer la part de la prova corresponent a coneixements orals.
Sisè.
Qualificació de la prova:
1.A les proves, es valoraran les capacitats expressades en els objectius
generals propis de la formació bàsica de persones adultes publicats en la
Resolució de 19 de juliol de 1994 (BOE de l’11 d’agost), d’acord amb la
puntuació següent:
Camp de coneixement de comunicació 40 punts
Camp de coneixement de societat
18 punts
Camp de coneixement de matemàtiques 24 punts
Camp de coneixement de natura 18 punts
Puntuació màxima total 100 punts
2.Es considerarà superat un camp de coneixement quan l’aspirant obtingui
la meitat de la puntuació possible i demostri uns coneixements mínims de cada

