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Madina Mayurqa;
Atès l’informe realitzat pel Departament d’Inspecció Educativa,

—o—
Num. 20784
Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual s’autoritza l’IES Antoni Maura de Mallorca per impartir el batxillerat
musical
Atesa la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu, a l’article 41.1, estableix que les administracions educatives
facilitaran a l’alumnat la possibilitat de cursar, simultàniament, els ensenyaments reglats de música o de dansa i els de règim general;
Atesa la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern dels centres docents, a l’apartat 4 de la disposició addicional 3ª, relativa a l’admissió d’alumnes en determinats ensenyaments, on es disposa que aquells alumnes que cursin simultàniament ensenyaments reglats de
música o de dansa i ensenyaments de règim general tindran prioritat per a l’admissió en els centres que imparteixen ensenyaments de règim general que l’administració educativa determini;
Atès el Reial decret 1179/1992, de 2 d’octubre (BOE del 21), pel qual
s’estableix el currículum del batxillerat, a l’article 26, apartat 2, en el qual s’assenyala la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments de música o
dansa amb l’estudi de les matèries comunes del batxillerat, sempre que l’alumnat tingui el títol de graduat en educació secundària i hagi finalitzat el segon
cicle del grau mitjà dels estudis de música o de dansa. En aquest cas, l’alumne
haurà de cursar les matèries comunes del batxillerat en dos anys, com a mínim.
A l’apartat 3r d’aquest RD es disposa que el centre educatiu on l’alumne cursi i
superi les matèries comunes del batxillerat serà el que realitzarà la proposta per
a l’expedició del títol de batxillerat dels alumnes esmentats;
Atès el Reial decret 1345/1991, de 6 de setembre (BOE del 13), pel qual
s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria, determina que, a
més de les àrees de caràcter obligatori, en el currículum hi haurà també matèries
optatives que tendran la finalitat de respondre als diferents interessos, motivacions i necessitats de l’alumnat, ampliar la seva orientació, facilitar el trànsit a
la vida activa i contribuir a desenvolupar les seves capacitats, explicitades en els
objectius generals de l’etapa;
Atès el Reial decret 756/1992, de 26 de juny (BOE del 27 d’agost), pel
qual s’estableixen els aspectes bàsics del currículum dels graus elementals i
mitjà dels ensenyaments de música, a la disposició addicional tercera, assenyala que les administracions educatives podran establir, en l’àmbit de les seves
competències, adaptacions curriculars encaminades a facilitar la simultaneïtat
d’estudis. En la mateixa disposició addicional s’estableix que els alumnes que
hagin superat el tercer cicle del grau mitjà de música i les matèries comunes del
batxillerat obtendran el títol de batxillerat. Aquest batxillerat rebrà la denominació de batxillerat en música i estarà integrat per les matèries comunes del batxillerat i les assignatures del tercer cicle del grau mitjà de l’especialitat corresponent;
Atès el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener
de 1998), es traspassen les funcions i els serveis de l’administració de l’Estat a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari;
Atesa l’Ordre de la ministra d’Educació, Cultura i Esports de 2 de gener
de 2001 (BOE del 6) estableix les convalidacions entre els ensenyaments de
règim especial de música i de dansa i determinades àrees d’educació secundària
obligatòria;
Atesa l’Ordre de 10 d’abril de 2001, per la qual s’estableixen les convalidacions dels estudis de música i dansa amb determinades àrees d’ensenyament
secundari obligatori i es regulen els estudis de batxillerat en música i dansa
(BOIB del 24);
Atès que a l’article 7, punt 2 de la mateixa ordre s’estableix que els alumnes que superin el tercer cicle del grau mitjà de música o dansa i les matèries
comunes del batxillerat obtindran el títol de batxillerat;
Atès que a l’ordre esmentada, a l’art. 10 s’especifica que l’únic centre
autoritzat per impartir la modalitat de batxillerat musical a Mallorca és l’IES

Per tot l’anteriorment exposat,
RESOLC
1.Autoritzar l’IES Antoni Maura com a centre autoritzat a l’illa de
Mallorca per cursar el batxillerat musical.
2.Aquesta resolució serà vigent a partir del mateix dia de la seva publicació en el BOIB.
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc Fiol Amengual
Palma, 29 d’octubre de 2004
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Num. 20787
Resolució del director general de Personal Docent de dia 16 de
novembre de 2004, de modificació de la Resolució del director
general de Personal Docent, de 4 de juny de 2004, de regulació
de les llistes d’interinitats, en centres públics d’ensenyaments no
universitaris de les Illes Balears.
Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de novembre de
2004, de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 7 de
maig de 2001, per la qual s’amplien els requisits per proveir llocs de treball d’educació especial i pedagogia terapèutica en els centres públics d’educació infantil, d’educació primària i d’educació especial i per la qual se’n reconeix l’habilitació corresponent,
Resolc:
1.- Modificar l’Annex 1 en l’apartat 2. Cos de Professors d’Ensenyament
Secundari (0590), assignatura 018, Psicologia i Pedagogia, de la Resolució del
director general de Personal Docent, de 4 de juny de 2004, de regulació de les
llistes d’interinitats, en centres públics d’ensenyaments no universitaris de les
Illes Balears (Edicte núm. 10781, BOIB núm. 82, de 12-06-2004) en què s’hi ha
d’afegir la titulació de llicenciat en psicopedagogia.
2.- Modificar l’Annex 1 en l’apartat 9. Cos de Mestres (0597) per l’ especialitat PT Pedagogia Terapèutica, de la Resolució del director general de
Personal Docent, de 4 de juny de 2004, de regulació de les llistes d’interinitats,
en centres públics d’ensenyaments no universitaris de les Illes Balears (Edicte
núm. 10781, BOIB núm. 82, de 12-06-2004) en els termes següents:
A la pàgina 21,
ON DIU:
«- Títol de llicenciat en psicopedagogia (segon cicle) expedit per la
Universitat de les Illes Balears»,
HA DE DIR:
«- Títol de llicenciat en psicopedagogia».
3.- Aquests canvis modifiquen la base 1.5.3 de la Resolució del director
general de Personal Docent de 15 de novembre de 2004, de convocatòria general de concurs públic per formar part de la llista d’aspirants a cobrir places
vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres públics d’ensenyaments
no universitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 163, de 18-11-2004).

Palma, 16 de novembre de 2004
El director general de Personal Docent
Cristòfol Vidal Vidal
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