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Especialitat: Educació física
Mòdul professional 5: Fonaments biològics, salut i primers auxilis
Mòdul professional 6: Activitats físiques per a persones discapacitades
Mòdul professional 7: Dinàmica de grups
Especialitat: Formació i orientació laboral.
Mòdul professional 4: Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
Mòdul professional 8: Formació i orientació laboral.
Especialitat: Educació física o Formació i orientació laboral.
Mòdul professional 9: Formació en centres de treball
Especialitat: Anglès
Mòdul professional 10: Llengua estrangera: Anglès
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Hores anuals al centre educatiu: 64 hores

Mòdul professional 6: Activitats físiques per a persones discapacitades
Hores setmanals al centre educatiu: 1 hores
Hores anuals al centre educatiu: 32 hores
Mòdul professional 7: Dinàmica de grups
Hores setmanals al centre educatiu: 2 hores
Hores anuals al centre educatiu: 64 hores
Mòdul professional 8: Formació i orientació laboral.
Hores setmanals al centre educatiu: 2 hores
Hores anuals al centre educatiu: 64 hores
Mòdul professional 9: Formació en centres de treball
Hores anuals: 440 hores

Especialista ( Art. 33.2 LOGSE)
Mòdul professional 1: Desplaçament, estada i seguretat en el medi terres-

Mòdul professional 10: Llengua estrangera: Anglès
Hores setmanals al centre educatiu: 3 hores
Hores anuals al centre educatiu: 96 hores

Mòdul professional 2: Conducció de grups en bicicleta
Mòdul professional 3: Conducció de grups a cavall i cures equines bàsi-

Hores de lliure disposició
Hores setmanals al centre educatiu: 3 hores
Hores anuals al centre educatiu: 96 hores

tre
ques
4.1 Equivalències de titulacions a efectes de docència
Per impartir els mòduls professionals corresponents a l'especialitat de:
Formació i Orientació Laboral, s'estableix l'equivalència, a efectes de docència,
de les titulacions de: Diplomat en Ciències Empresarials, Diplomat en Relacions
Laborals, Diplomat en Treball Social, Diplomat en Educació Social, Diplomat
en Gestió i Administració Pública amb les de Doctor, Enginyer, Arquitecte o
Llicenciat.
5. Accés al batxillerat, convalidacions i correspondències
5.1. Modalitats del batxillerat a les quals dóna accés.
El títol de tècnic dona accés a qualsevol de les modalitats de batxillerat,
i donarà dret a les convalidacions que en el seu cas s'estableixin entre mòduls
del cicle formatiu i les assignatures del batxillerat. (Article 25 del Reial decret
362/2004, de 5 de març).
5.2. Mòduls professionals que poden ser convalidats amb la formació professional ocupacional
Mòdul professional 1: Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre
Mòdul professional 2: Conducció de grups en bicicleta
Mòdul professional 3: Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques
Mòdul professional 4: Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
Mòdul professional 6: Activitats físiques per a persones discapacitades
5.3. Mòduls professionals que es poden correspondre amb la pràctica
laboral
Mòdul professional 1: Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre
Mòdul professional 2: Conducció de grups en bicicleta
Mòdul professional 3: Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques
Mòdul professional 6: Activitats físiques per a persones discapacitades
Mòdul professional 8: Formació i orientació laboral.
Mòdul professional 9: Formació en centres de treball
6. Distribució horària setmanal
Família professional: Activitats físiques i esportives
Grau: Mitjà.
Duració: 1.400 hores.
Títol: Tècnic en conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
Mòdul professional 1: Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre
Hores setmanals al centre educatiu: 7 hores
Hores anuals al centre educatiu: 224 hores
Mòdul professional 2: Conducció de grups en bicicleta
Hores setmanals al centre educatiu: 4 hores
Hores anuals al centre educatiu: 128 hores
Mòdul professional 3: Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques
Hores setmanals al centre educatiu: 4 hores
Hores anuals al centre educatiu: 128 hores
Mòdul professional 4: Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
Hores setmanals al centre educatiu: 2 hores
Hores anuals al centre educatiu: 64 hores
Mòdul professional 5: Fonaments biològics, salut i primers auxilis
Hores setmanals al centre educatiu: 2 hores
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7. Mòduls professionals que es poden desdoblar de conformitat amb la
normativa
Quan el nombre d’alumnes sigui superior a 20 es pot demanar a l'òrgan
competent en matèria de formació professional, l'autorització per desdoblar els
mòduls professionals següents:
Mòdul professional 1: Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre
Mòdul professional 2: Conducció de grups en bicicleta
Mòdul professional 3: Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques
8. Requisits d’espais formatius, d'instal·lacions i d'equipaments
8.1. Espais formatius (RD 777/1998, de 30 d'abril)
Espai formatiu: Aula polivalent
Superfície: 60 m2 per a 30 alumnes.
Superfície: 40 m2 per a 20 alumnes.
Espai formatiu: Taller de bicicletes
Superfície: 90 m2 per a 30 alumnes.
Superfície: 60 m2 per a 20 alumnes.
Espai formatiu: Gimnàs
Superfície: 90 m2 per a 30 alumnes.
Superfície: 90 m2 per a 20 alumnes.
Espai formatiu: Quadres (espai singular, no necessàriament ubicat al centre educatiu)
Superfície: 150 m2 per a 30 alumnes.
Superfície: 150 m2 per a 20 alumnes.
Espai formatiu: Baixa i mitjana muntanya.
8.2. Instal·lacions i equipaments
L'òrgan competent en matèria de formació professional ha de proporcionar les orientacions sobre les instal·lacions i els equipament necessaris per
implantar el cicle formatiu corresponent a aquest títol professional.

—o—
Num. 12641
Decret 64/2004, de 2 de juliol, pel qual s’estableixen mesures
retributives per al personal de la Inspecció Educativa.
La llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, en l’article 11.2, establí que el personal funcionari docent que, en
virtut dels acords de la Comissió Mixta de transferències, passava a prestar serveis en l’Administració d’aquesta comunitat autònoma, mantindria el règim
jurídic i econòmic, com també les condicions de treball establertes en
l’Administració d’origen fins que, per l’òrgan competent de la comunitat autònoma, s’elaboràs i s’aprovàs una normativa específica per tal d’adequar-la a les
peculiaritats d’aquest personal, d’acord amb el que estableix l’article 2.4. de la
Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma. Els
aspectes jurídics i econòmics es produirien, en tot cas, només a partir de les
dates de publicació de la normativa específica abans citada.
El decret 88/1998, de 16 d’octubre, pel qual s’aproven mesures retributives de caràcter transitori per a personal docent no universitari al servei de la
comunitat autònoma, establí que el personal docent transferit percebria, al llarg
del període 1998-2002, unes retribucions en concepte de bestreta a compte amb
la finalitat de no perjudicar les expectatives juridicoeconòmiques del personal
transferit.
El decret 118/2000, de 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures retributives de caràcter transitori per al personal de la Inspecció Educativa, va establir,
amb l’objecte de no perjudicar les expectatives econòmiques del personal al seu
servei, la percepció d’un increment econòmic de les retribucions mensuals de
43.430 pessetes (261,02 euros) per al personal docent en exercici de funcions
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d’inspecció educativa. Aquest increment es percep en concepte de “bestreta a
compte-funció d’inspecció educativa”, sense cap actualització des de la seva
implantació en data 1 de gener de 2000, preveient el decret esmentat que la seva
percepció es perllongaria fins a l’aprovació de la normativa específica pròpia
dels funcionaris de la Inspecció Educativa.
El decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció Educativa
en l’àmbit de l’ensenyament no universitari, en el punt 1 de la disposició addicional estableix que les determinacions d’aquest decret que afecten el personal
inspector constitueixen la seva normativa específica a l’efecte del que preveu
l’article 11.2 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre.
Així mateix mitjançant resolucions del conseller d’Educació i Cultura de
dates 16 de maig de 2000 i 18 i 22 de desembre de 2003, es varen establir els
pagaments mensuals de 90,15 euros en concepte de gratificació a determinats
inspectors que desenvolupen tasques de coordinació d’equips sectorials.
Atesa la necessitat de regularitzar els pagaments abans esmentats i de la
seva actualització, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en sessió de 2 de juliol de 2004.

Per això de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es procedeix a la correcció d’errades de l’Ordre esmentada, amb el següent contingut:

DECRET

El conseller de Medi Ambient
Jaume Font i Barceló.

A la pàgina 19 (versió catalana), allà on diu:
“Palma, 17 de juliol de 2004”
Ha de dir:
“Palma, 17 de juny de 2004”
A la pàgina 71 (versió castellana), allà on diu:
“Palma, 17 de julio de 2004”
Ha de dir:
“Palma, 17 de junio de 2004”

Article 1
L’increment econòmic de les retribucions que perceben els inspectors d’educació per un import de 261,02 euros mensuals a títol de “ bestreta a comptefunció d’inspecció educativa”, establert reglamentàriament amb caràcter transitori en el Decret 118/2000, de 28 de juliol, restarà integrat en el complement
específic singular inspector.
La integració dins el complement específic singular es durà a terme sense
perjudici de l’actualització de la quantitat esmentada, d’acord amb l’increment
anual de les retribucions previstes per al personal de l’Administració en els pressuposts generals de l’Estat, amb caràcter retroactiu des de l’inici de la seva aplicació fins al moment de la integració en l’esmentat complement.
Article 2
Els inspectors coordinadors d’equips sectorials o demarcacions rebran
l’import de 90,15 euros mensuals en substitució del concepte de gratificació que
pel desenvolupament de les seves tasques de coordinació venien percebent,
segons consta en les resolucions del conseller d’Educació i Cultura de dates 18
i 22 de desembre de 2003. L'esmentada quantitat s'integrarà dins el concepte de
component singular del complement específic, que és l’establert per a la funció
d'Inspecció Educativa en la resolució de la “Secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos” per la qual anualment es dicten instruccions en relació
amb les nòmines dels funcionaris inclosos dins l’àmbit d’aplicació de la Llei
30/1984, de 2 d’agost.

Palma, 30 de juny de 2004

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 12643
Resolució del conseller d’Interior per la qual es nomenen funcionaris de carrera dels cossos Facultatiu Superior i Facultatiu
Tècnic, especialitat de música i arts escèniques de
l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, els aspirants que han superat les proves selectives convocades per l'Acord del Consell de Govern, de 28 de febrer de
2003 (BOIB núm. 340, de 13 de febrer, de 2003), i se’ls adjudica
un lloc de treball.

Aquest decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 22 de desembre de
2003 (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2004) va fer pública la llista dels aspirants
que han superat les proves selectives per a la provisió de diferents places dels
conservatoris professionals de música i dansa, dels cossos Facultatiu Superior i
Facultatiu Tècnic, especialitat de música i arts escèniques, de l’Administració
especial de les Illes Balears, actualment ocupades per personal laboral fix de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 340, de 13 de febrer de
2003).
Una vegada presentats els documents exigits i comprovada l’acreditació
dels requisits establerts a la convocatòria, s’han de nomenar els funcionaris de
carrera dels cossos Facultatiu Superior i Facultatiu Tècnic de l’especialitat de
música i arts escèniques i se’ls han d’adjudicar els llocs de treball de naturalesa
funcionarial creats amb aquesta finalitat mitjançant l’Acord del Consell de
Govern, de 17 de maig de 2004 (BOIB núm. 75, de 27 de maig de 2004).
Pel que he exposat, en ús de les competències que m’atorguen els articles
17 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i 35 del Decret 27/1994, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés del personal al servei de la comunitat autònoma de
les Illes Balears,

Palma, 2 de juliol de 2004

RESOLC

Disposició derogatòria
Es deroga el decret 118/2000, de 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures
retributives de caràcter transitori per el personal de la Inspecció Educativa
(BOIB de 8 d’agost).
Disposició final primera
Es faculta al conseller competent en matèria d’educació no universitària
per què dicti les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i per a
l’aplicació d’aquest decret.
Disposició final segona

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—

Primer
Nomenar funcionaris de carrera del cos Facultatiu Superior de l'administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de l’especialitat de
música i arts escèniques, les persones següents:
COS FACULTATIU SUPERIOR, ESP. DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
MALLORCA

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 12729
Correcció d’errades de l’Ordre del conseller de Medi Ambient
per la qual s’estableix un règim de subvencions per a les societats de caçadors i les seves bases reguladores
En el BOIB núm. 91 de 29 de juny de 2004 s’ha publicat l’Ordre del conseller de Medi Ambient per la qual s’estableix un règim de subvencions per a les
societats de caçadors i les seves bases reguladores. A les pàgines 19 i 71 (corresponents a la versió catalana i castellana respectivament) de l’esmentat Butlletí
figura com a data d’aquesta Ordre el 17 de juliol de 2004, tractant-se òbviament
d’un error.

LLINATGES, NOM

DNI

Aguiló Larriba, Miguel Ángel
Bover Galmés, María Paz
Bover Galmés, Pilar Soledad
Coll Duran, Joana Maria
Estelrich Serralta, Miquel
Heredia Ribas, Juana María
Lozano Úbeda, Miguel Ángel
Martí Borràs, Gabriel
Monserrat Garau, Margarita
Monserrat Riutort, Juana Luisa
Noguera Vizcaíno, Pere Eduard
Núñez Pozo, María del Carmen
Palou Balaguer, Margarita Remedios
Pastor Celda, Enrique
Pol Romaguera, María Luisa

43031170
43008597
43023354
42975505
43033418
42950298
43001619
43009916
78202970
41354772
41387150
43042749
42977248
19392202
42971747

