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Num. 95

de setembre de 2006, data en la qual ambdues professores prendran possessió de
la nova destinació.

06-07-2006

ris.

Tercer. En el termini de deu anys, comptadors des de la data de concessió
d’aquesta permuta, no es podrà autoritzar una nova permuta a cap de les dues
professores esmentades.

5. Establir un únic termini per a formalitzar la inscripció per realitzar
les proves d’accés des del dia 3 fins al dia 13 de juliol de 2006. Només podran
inscriure’s aquells alumnes que el dia 13 de juny ja tenen plaça al CEIP Son
Serra.

Quart. Si durant els dos anys següents a la data de presa de possessió de
les destinacions que es permuten, qualsevol de les dues professores al·ludides
passa a la situació d’excedència o de jubilació voluntàries, es deixarà sense efectes aquesta Resolució per la qual s’autoritza la permuta.

6. Establir que, de les dues línies que presenta el CEIP Son Serra,
només una es dedicarà a l’ensenyament integrat i que, per tant, d’entre tots els
alumnes que hagin superat la prova d’accés, només podran seguir els estudis
integrats els que hagin obtingut les 22 millors qualificacions.

Cinquè. Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les
persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el
conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la publicació en el BOIB, de conformitat
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre; o bé, podran
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB, d’acord amb l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

7. Fixar que, durant el curs acadèmic 2006-2007 la Direcció General de
Planificació i Centres Educatius farà un seguiment de l’experiència pilot del
CEIP Son Serra i, en qualsevol moment que es consideri necessari, dictarà unes
Instruccions de funcionament d’aquest programa pilot.
Palma, 22 de juny de 2006
El director general de Planificació i Centres Educatius
Rafel À. Bosch i Sans

—o—

Palma, 27 de juny de 2006
El director general de Personal Docent,
Cristòfol Vidal Vidal

—o—
Num. 12208
Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres
Educatius de dia 22 de juny de 2006, per la qual s’autoritza el
CEIP Son Serra per impartir el grau elemental de música com a
programa experimental.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, afavoreix que les
administracions educatives facilitin a l’alumnat la possibilitat de cursar, simultàniament, els ensenyaments reglats de música o de dansa i els de règim general.
El Reial decret 756/1992, de 26 de juny (BOE de 27 d’agost), pel qual
s’estableixen els aspectes bàsics del currículum dels graus elemental 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.
Per altra banda, pel Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE de
16 de gener de 1998), es van traspassar 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.
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 26 de març de 2002 (BOIB
de 16 d’abril de 2002), regula el procediment per a l’obtenció del certificat del
grau elemental de música.
En virtut de les atribucions que atorga la normativa vigent i per tot el que
s’ha exposat anteriorment, a proposta del Servei d’ensenyaments de règim especial, adults i estadística educativa,

Num. 12461
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 29 de juny de
2006, per la qual es concedeixen ajudes per al finançament de
l’organització, el desenvolupament i la participació en actuacions que tenguin incidència i repercussió en la vida universitària de les Illes Balears.
Mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 5 d’abril de
2006 (BOIB núm. 55, de 14-04-2006), es convocaren ajudes per finançar l’organització, el desenvolupament i la participació en actuacions que tenguin incidència i repercussió en la vida universitària de les Illes Balears.
Examinades les sol·licituds presentades i complert el procediment preceptiu establert en l’esmentada Resolució,
RESOLC
Primer. Concedir les ajudes a les persones físiques o jurídiques que s’esmenten a continuació:
1. INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ
(AGENDA UNIVERSITÀRIA)
NIF: Q0700491D
QUANTITAT: 4.000,00 euros
CONCEPTES SUBVENCIONATS: INDICATIUS, MATERIAL FUNGIBLE,
MATERIAL EDITAT.
2. FORTEZA FORTEZA Mª DOLORS. UIB. (JORNADES)
NIF: Q0718001A
QUANTITAT: 4.000,00 euros
CONCEPTES
SUBVENCIONATS:
FINANÇAMENT
DOCUMENTACIÓ DE LES JORNADES

PONENTS,

RESOLC
1. Autoritzar, amb caràcter experimental, al CEIP Son Serra per impartir, de forma integrada, els estudis de primària i els estudis del grau elemental de
música en les especialitats de piano, violí i clarinet.
2. Posar en funcionament aquest ensenyament integrat, a partir del curs
acadèmic 2006-2007, de forma que, els alumnes que s’acullin a aquesta possibilitat, un cop superada la corresponent prova d’accés, simultanejaran els estudis de tercer de primària amb els de primer de grau elemental de música.
3. Establir el següent calendari d’aplicació:
a) Curs 2006-2007: tercer curs de primària i primer curs del grau elemental de música.
b) Curs 2007-2008: quart curs de primària i segon curs del grau elemental de música.
c) Curs 2008-2009: cinquè curs de primària i tercer curs del grau elemental de música.
d) Curs 2009-2010: sisè curs de primària i quart curs del grau elemental de música.
4. Els alumnes que hagin estat admesos al CEIP Son Serra per cursar
tercer de primària durant el curs acadèmic 2006-2007, i vulguin incorporar-se al
programa experimental, hauran de realitzar, durant el mes de setembre de 2006,
una prova d’accés per valorar les seves aptituds per als estudis musicals, de la
mateixa forma que ho fan els alumnes que cursen els estudis en els conservato-

3. FORTEZA FORTEZA Mª DOLORS. UIB. (CONFERÈNCIA)
NIF: Q0718001A
QUANTITAT: 4.000,00 euros
CONCEPTES SUBVENCIONATS: FINANÇAMENT DELS
DOCUMENTACIÓ DE LA CONFERÈNCIA

PONENTS.

4. STEI-I. (JORNADES)
NIF: G07126956
QUANTITAT: 4.000,00 euros
CONCEPTES SUBVENCIONATS: PONÈNCIES. MATERIAL DE LES JORNADES. PUBLICITAT DEL CURS (DISSENY I EDICIÓ)
5. COL·LEGI OFICIAL DE QUÍMICS DE LES ILLES BALEARS. (PUBLICACIÓ
DE LLIBRE)
NIF: Q5755007A
QUANTITAT: 4.000,00 euros
CONCEPTES
SUBVENCIONATS:
IMPRESSIÓ,
MAQUETACIÓ,
ELABORACIÓ DEL LLIBRE, DIFUSIÓ
6. CENTRE UNIVERSITARI DE MANACOR. AJUNTAMENT DE MANACOR.
(MATERIAL INFORMATIU)
NIF: P0703300D
QUANTITAT: 2.173,53 euros
CONCEPTES SUBVENCIONATS: MATERIAL FUNGIBLE, MATERIAL EDITAT

