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13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposició final
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
BOIB.
Palma, 21 de febrer de 2005
La directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
Joana Rosselló Morales
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Num. 3634
Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat que regula la constitució de les comissions d’avaluació dels assessors dels centres de professorat i els
seus principis d’actuació
El Decret 68/2001, de 18 de maig (BOIB núm. 63, de 26 de maig de
2001), pel qual es regula l’estructura i l’organització de la formació permanent
del professorat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en l’article 14.4,
determina que la permanència en el càrrec d’assessor té una limitació en el
temps i està sotmesa a les avaluacions periòdiques de la feina desenvolupada.
L’Ordre de 28 de maig (BOIB de 5 de juny de 2001), per la qual es creen
els centres de professorat i se’n regula l’estructura i el funcionament, en l’article 5.2, determina el procés de nomenament i avaluació dels assessors i les
assessores.
Aquesta mateixa Ordre, en la disposició final primera, faculta la directora
general d’Ordenació , Innovació i Formació del professorat perquè la desenvolupi i l’executi.
Les condicions bàsiques de l’avaluació a què fa referència el paràgraf
anterior es determinen en l’article 9 de l’Ordre de 4 de juny, de convocatòria de
places d’assessors i d’assessores (BOIB núm. 72, de 16 de juny de 2001).
Aquesta Direcció General considera necessari establir els principis generals i els aspectes que s’han de tenir en compte en actuar.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Constitució de la Comissió
S’ha de constituir a cada un dels centres de professorat, en el termini de
15 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquesta Resolució, una comissió d’avaluació del treball desenvolupat pels assessors i les assessores que ocupen la plaça en virtut de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la
qual es fa pública la proposta definitiva d’assessors de formació permanent per
als centres de professorat seleccionats per concurs de mèrits i en règim de
comissió de serveis (BOIB núm. 111, de 15-09-2001).
La Comissió d’Avaluació, a cada CEP, ha d’estar constituïda per:
-La directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat,
com a presidenta.
-El cap del Servei de Formació Permanent del Professorat, que actuarà
com a vice-president.
-El director o la directora del CEP corresponent.
-Un representant del Departament d’Inspecció Educativa.
-Un funcionari del Servei de Formació Permanent del Professorat, que
actuarà com a secretari.
2. Funcions de la Comissió
Són funcions de cada Comissió:
a. Valorar el treball realitzat pels assessors i les assessores, en el marc de
l’equip pedagògic, així com el treball fet en l’àmbit de la seva assessoria.
b. Elaborar un informe individual de cada un dels assessors i les assessores avaluats.
c. Proposar a la Direcció General d’Ordenació ,Innovació i Formació del
Professorat la pròrroga o la revocació de la comissió de serveis de cada un dels
assessors i de les assessores.
3. Principis i criteris de l’avaluació
El procés d’avaluació ha de permetre valorar el desenvolupament de la
tasca assessora i la implicació de l’assessoria en els propers tres anys, per això
es tendran en compte els següents criteris d’avaluació:
-La intervenció en les actuacions realitzades.
-Les aportacions pel proper trienni.
-La implicació en les tasques de gestió del CEP.
-La participació en la dinàmica interna de l’equip pedagògic.
-La relació amb el professorat i els centres.
4. Instruments
La Comissió ha d’utilitzar per a la seva feina els instruments següents:
-Memòria de l’assessoria, que ha de reflectir els aspectes més significatius
de la seva tasca assessora desenvolupada i les propostes pel proper trienni. El
termini de presentació acabarà el dia 27 d’abril.
-Informe de la direcció del CEP, que ha de fer referència als criteris d’avaluació del punt tercer. El termini de presentació acabarà el dia 1 de maig.

08-03-2005

-Informe del Servei de Formació Permanent del Professorat, que ha de fer
referència als criteris del punt tercer. El termini de presentació acabarà el dia 6
de maig.
-L’entrevista personal amb l’assessor o l’assessora.
5. Actuació de les comissions i procediment
La Comissió es reunirà totes les vegades que consideri convenient, d’acord amb els terminis de la constitució de la Comissió i de lliurament de l’informe final que s’estableixen en aquesta Resolució.
Elaborarà un informe de cada persona i li comunicarà el resultat de la seva
avaluació. Un cop informada del resultat, la persona interessada disposarà de
tres dies per oferir a la Comissió tots els aclariments que consideri adients.
Elaborarà un informe de cada assessor i elevarà a la directora general
d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, abans de dia 27 de maig, la
proposta de renovació de la comissió de serveis d’aquesta persona per tres anys
més, o de revocació, si n’és el cas. La directora general d’Ordenació, Innovació
i Formació del Professorat ha d’elevar aquesta proposta al director general de
Personal Docent perquè la resolgui.
6. Recursos
Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs de reposició davant el
conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb el que disposen els articles 116 i
següents de la LRJPAC; o, alternativament, recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de
haver-se publicat, d’acord amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposició final
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
BOIB.
Palma, 21 de febrer de 2005
La directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat
Joana Rosselló Morales

—o—
Num. 3637
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 25 de febrer
de 2005, per la qual s’aprova la denominació específica ‘Rosa
dels Vents’ per al col·legi públic d’educació infantil i primària
CP Colònia de Sant Pere.
Atès que, el col·legi públic d’educació infantil i primària ‘CP Colònia de
Sant Pere’, amb codi 07006524, va ser creat per OM de 14 d’agost de 1980
(BOE de l’11 de desembre), amb aquesta denominació específica.
Atès que, el consell escolar del CP Colònia de Sant Pere, en sessió
extraordinària de data 25 de febrer de 2005, va acordar per unanimitat de proposar la denominació ‘Rosa dels Vents’ per a l’esmentat centre.
Vists l’acta i l’informe del Consell Escolar sobre la conveniència de modificar la denominació específica del centre.
Vists l’article 3 del Reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics
d’educació infantil i primària, aprovat per Decret 119/2002, de 27 de setembre
(BOIB de 5 d’octubre) i la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre (BOE del
24), de qualitat de l’educació.
Per això,
RESOLC
Article 1.
Aprovar la denominació específica ‘CP Rosa dels Vents’ per al col·legi
d’educació infantil i primària CP Colònia de Sant Pere.
Article 2.
Aquesta Resolució començarà a vigir el mateix dia de la seva publicació
en el BOIB.
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc Fiol i Amengual
Palma, 25 de febrer de 2005
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Num. 3719
Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2005, pel qual
s’aprova l’oferta pública d’ocupació relativa a l’ensenyament no
universitari per a l’any 2005.
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta conjunta dels conse-

