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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 19612
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 20 d’octubre de 2006, per la qual es
fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit nacional i dels processos previs de funcionaris docents del cos de mestres.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), en la seva disposició addicional sexta, apartat 1, determina que, entre altres coses, és base del
règim estatutari dels funcionaris públics docents la provisió de llocs mitjançant
concurs de trasllats d’àmbit nacional .
El punt 3. d’aquesta mateixa disposició estableix l’obligació per a les
administracions públiques de convocar periòdicament concursos de trasllats
d’àmbit nacional, a l’efecte de proveir les places vacants que determinin en els
centres docents dependents d’aquelles, així com també per a garantir la possible
concurrència de funcionaris del seu àmbit de gestió a places d’altres administracions educatives i, si n’és el cas i és procedent, l’adjudicació de les places que
es generin com a resultes de la resolució del propis concurs.
En aquests concursos hi podran participar tots els funcionaris públics
docents, sigui la que sigui l’Administració educativa de què depenen o per la
qual hagin ingressat, sempre que reuneixin els requisits generals i els específics
que, d’acord amb les respectives relacions de treball, estableixin les convocatòries.
Per altra part, la disposició transitòria tercera de la mateixa Llei determina que, fins i tant no es despleguin les normes relatives als cossos de funcionaris docents creats per aquesta Llei, la mobilitat dels funcionaris dels cossos
esmentats s’ajustarà a la normativa vigent en la data d’entrada en vigor de la
referida Llei; igualment, la disposició transitòria onzena estableix que, en les
matèries per a la regulació de les quals la Llei citada remet a disposicions reglamentàries ulteriors, i fins i tant aquestes no es dictin, seran d’aplicació, si escau,
les normes d’aquest rang fins ara vigents.
Atès que no s’han dictat encara les disposicions reglamentàries ulteriors,
en matèria de provisió de llocs, relatives als cossos de funcionaris docents creats per la Llei abans esmentada, resulta d’aplicació el Reial decret 2112/1998,
de 2 d’octubre, pel qual es regulen els concursos de trasllats d’àmbit nacional
per a la provisió de places corresponents als cossos docents.
Aquest Reial decret estableix l’obligació per a les administracions educatives competents de convocar cada dos anys concursos de trasllat d’àmbit estatal de forma coordinada a fi que les persones interessades puguin participar en
totes les convocatòries mitjançant un sol acte administratiu i obtenir una única
destinació en el mateix cos. Havent-se convocat els darrers concursos de trasllats d’àmbit nacional en el curs 2004/2005, cal que en aquest curs se’n torni a
fer una nova convocatòria d’acord amb la regulació establerta en el Reial decret
esmentat.
Així, en aplicació del que s’ha exposat, en aquestes convocatòries, es proveiran les places vacants, que en el seu moment determinarà aquesta Conselleria
de les especialitats indicades a l’article 8 del RD 895/1989, de 14 de juliol (BOE
de 20 de juliol de 1989), modificat pel RD1664/1991, de 8 de novembre (BOE
de 22 de novembre de 1991), i a l’Ordre de 19 d’abril de 1990 (BOE de 4 de
maig de 1990), segons la qual es creen les places d’educació musical; es proveiran també les places itinerants de centres públics previstes a l’article quart de
l’esmentat Decret.
Així mateix, en aquestes convocatòries s’oferiran les places vacants dels
centres d’educació de persones adultes i les del primer cicle d’educació secundària obligatòria.
Igualment, a l’empara de la disposició addicional desena del RD
2112/1998, de 2 d’octubre, els mestres que encara ocupin llocs de feina per als
quals no estan habilitats podran exercir el dret preferent a obtenir destinació a la
mateixa zona a què pertany el centre en què estan com a definitius i, amb aquesta finalitat, la convocatòria de dret preferent inclourà les previsions corresponents.
Independentment de l’anterior, i de conformitat amb la disposició addicional desena del RD 2112/1998, de 2 d’octubre, els mestres que ocupen un lloc
per al qual no estan habilitats hauran de participar, amb caràcter forçós, en la
convocatòria de readscripció a centre i, per això, sol·licitaran l’adscripció a un
altre lloc del mateix centre, d’acord amb el que estableix la disposició final
segona bis del RD 895/1989, de 14 de juliol , modificada pel RD 1664/1991, de
8 de novembre.
Atès, doncs, el que s’ha exposat, d’acord amb l’establert en els Reials
decrets 2112/1998, de dia 2 d’octubre i 895/1989, de 14 de juliol i de conformitat amb el que disposa l’Ordre ECI/3193/2006, de 6 d’octubre, per la qual s’estableixen les normes de procediment que són d’aplicació als concursos de trasllat d’àmbit nacional que s’han de convocar durant el curs 2006-2007, per als
funcionaris dels Cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació, a proposta de la Direcció General de Personal Docent, dict
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aquesta
ORDRE
PRIMER.- S’anuncien les convocatòries següents del concurs de trasllats
i dels processos previs de funcionaris docents del cos de mestres:
0 - Convocatòria de dret preferent de les mestres víctimes de la violència
de gènere.
A - Convocatòria de readscripció a centre.
B - Convocatòria de dret preferent.
C - Convocatòria del concurs de trasllats d’àmbit estatal.
En totes aquestes convocatòries es proveiran els llocs als quals fan referència l’article 8 del RD 895/1989, de 14 de juliol, i l’Ordre de dia 19 d’abril de
1990 (BOE de dia 4 de maig de 1990), inclosos aquells de caràcter singular amb
règim d’itinerància, els d’atenció a la diversitat, els del primer cicle d’educació
secundària obligatòria , els d’educació de persones adultes i els de PT i AL en
els departaments d’orientació dels IES.
SEGON.- Cadascuna d’aquestes convocatòries es regirà per les bases que
s’estableixen en aquesta Ordre.
TERCER.- Es faculta el director general de Personal Docent perquè determini les mesures necessàries per a dur a terme l’establert en aquesta Ordre.
QUART.- Contra aquesta Ordre, les persones interessades 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 seva publicació, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la seva publicació, de conformitat amb
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la
redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 20 d’octubre de 2006.
El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc J. Fiol Amengual

BASES
0. CONVOCATÒRIA DE DRET PREFERENT DE LES MESTRES
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Es regirà per les bases següents:
PARTICIPANTS
PRIMERA. Tendran dret preferent a les places vacants existents en els
centres que la interessada expressament sol·liciti, aquelles funcionàries docents
del cos de mestres que es troben en situacions regulades en l’article 20.1 lletra
i) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost en la seva redacció feta per la disposició addicional novena de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre.
SEGONA El dret preferent de les mestres víctimes de la violència de
gènere serà prioritari a la resta de drets contemplats en aquesta Ordre de convocatòria de concurs de trasllats.
TERCERA. Les mestres que exerceixin aquest dret hauran d’estar en
possessió dels requisits de participació establerts en les normes comunes a les
convocatòries de concurs de trasllats.
QUARTA. Aquelles participants que, fent ús d’aquest dret, encara no
hagin obtingut la seva primera destinació definitiva en l’àmbit de
l’Administració educativa per la qual superaren el procediment selectiu, no
podran obtenir una destinació definitiva fora de l’àmbit de gestió d’aquesta
Administració Educativa. Igualment, aquestes participants, en el cas que no
obtinguin cap de les destinacions sol·licitades en virtut d’aquest dret, hauran de
participar en la convocatòria amb caràcter forçós, a efectes d’obtenir la seva primera destinació definitiva. És garantirà en tot el procés la confidencialitat de la
participant i de l’adjudicació.
CINQUENA. En el cas de concurrència de vàries aspirants amb el mateix
dret a una mateixa vacant, la prioritat es determinarà per la major puntuació
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obtinguda en l’aplicació del barem de mèrits .
SOL·LICITUDS
SISENA. El dret preferent de les funcionaries docents víctimes de la violència de gènere haurà de ser exercit a les places vacants existents en els centres
que l’interessada expressament sol·liciti i per totes les especialitats per a les
quals la participant està habilitada. Amb caràcter optatiu les concursants podran
exercir aquest dret per a les especialitats que tenguin la condició d’itinerant.
Les participants emplenaran la sol·licitud de l’annex II de la convocatòria,
assenyalant amb una X el requadre 4 dels apartats de participació.
Juntament amb la sol·licitud presentaran fotocòpia compulsada de
l’Ordre de protecció a favor de la víctima. Excepcionalment, podrà presentar-se
l’informe del Ministeri Fiscal en el qual s’indiqui l’existència d’indicis que la
demandant és víctima de violència de gènere fins que no es dicti l’ordre de protecció.
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cionari de carrera amb destinació definitiva. A aquest efecte, es computarà com
a antiguitat en el centre, el temps de permanència en comissió de serveis, serveis especials i altres situacions administratives que no hagin comportat la pèrdua de la destinació definitiva.
Els mestres amb destinació en un centre a conseqüència d’un desglossament o del trasllat parcial o total comptaran, a efectes d’antiguitat, la referida al
centre d’origen. L’antiguitat dels mestres, la destinació anterior dels quals va ser
suprimida, es computarà de la mateixa manera. En el cas de mestres afectats per
successives supressions, s’acumularan els serveis prestats amb caràcter definitiu en els centres on, successivament, varen ser suprimits.
SISENA. En cas d’igualtat en l’antiguitat, s’utilitzaran successivament,
com a criteris de desempat, la quantitat d’anys de serveis efectius com a funcionari de carrera del cos de mestres, l’any en què es va convocar el procés
selectiu mitjançant el qual es va ingressar en el cos i la puntuació per la qual va
resultar seleccionat.
SOL·LICITUDS

A. CONVOCATÒRIA DE READSCRIPCIÓ A CENTRE
Convocatòria per sol·licitar l’adscripció a una altra plaça del mateix centre per als mestres que ocupaven, amb caràcter definitiu, una plaça que ha estat
suprimida o modificada; per als mestres adscrits a un lloc de feina per al qual no
estan habilitats, segons el que es disposa als articles 6 i 17 del RD 895/1989, de
14 de juliol; i per als qui ocupen un lloc de treball al qual varen ser adscrits en
el procés d’adscripció convocat per l’Ordre de dia 6 d’abril de 1990 (BOE del
dia 17 d’abril), la de dia 19 d’abril de 1990 (BOE de dia 4 de maig ) i la de dia
17 de maig de 1990 (BOE de dia 23 de maig ).
Es regirà per les bases següents:
PARTICIPANTS:
PRIMERA. Poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris de
carrera del cos de mestres que es trobin en algun dels supòsits següents:
Els mestres que, per aplicació de l’article 38 del RD 895/1989, de 14 de
juliol, i de la disposició addicional setena del RD 2112/1998 de dia 2 d’octubre
(BOE de dia 6 d’octubre) han perdut el lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.
En aquest supòsit es troben els mestres als quals se’ls va suprimir la plaça
de caràcter ordinari que ocupaven mentre se’n creava, simultàniament, una altra
de la mateixa especialitat amb caràcter itinerant, per la qual cosa varen haver de
cessar en la plaça inicial, independentment de si estaven habilitats o no per ocupar aquesta plaça.
Els mestres que, com a conseqüència del procés d’adscripció convocat per
l’Ordre de dia 6 d’abril de 1990 (BOE de dia 17 d’abril), la de dia 19 d’abril de
1990 (BOE de dia 4 de maig ), la de dia 17 de maig de 1990 (BOE de dia 23 de
maig ) i l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 17 de gener de 2000
(BOIB de dia 22 de gener) varen obtenir una plaça per a la qual estan habilitats
i que encara ocupen.
SEGONA. Sense perjudici del que estableix la base primera de les normes
comunes a les convocatòries, estan obligats a participar-hi els mestres que, en
virtut de l’adscripció convocada per les ordres esmentades en el paràgraf anterior, ocupen encara una plaça per a la qual no estan habilitats segons determinen
els articles 6 i 17 del RD 895/1989 de 14 de juliol, en la redacció del RD
1664/1991, de dia 8 de novembre.
Els mestres hauran d’indicar, a la seva petició, totes les places del centre
per a les quals estan habilitats.
TERCERA. Queden exclosos de la participació en aquesta convocatòria
els mestres que, amb posterioritat a la pèrdua de la plaça o a l’adscripció convocada per les ordres abans esmentades, varen obtenir una altra destinació definitiva per qualsevol dels sistemes de provisió establerts.

PRIORITATS
QUARTA. L’ordre de prioritat per obtenir destinació es donarà atenent el
supòsit en què els participants es troben compresos, segons l’ordre de prelació
següent: supòsit primer de la base primera (mestres amb plaça suprimida), supòsit de la base segona (mestres mal adscrits) i supòsit segon de la base primera
(mestres adscrits correctament).
CINQUENA. Dins cada un dels grups esmentats, l’ordre de prioritat en
l’obtenció de la readscripció serà el de major antiguitat en el centre com a fun-

SETENA. Els participants en aquesta convocatòria hauran d’emplenar el
model d’instància de l’Annex II d’aquesta Ordre, que els serà facilitat per
l’Administració o que el podran obtenir directament per mitjà d’internet a l’adreça següent: (htpp://dgpdocen.caib.es).
Podran incloure a la sol·licitud qualsevol lloc de treball del centre sempre
que tenguin reconeguda l’especialitat corresponent. Els que hi participin segons
el supòsit previst a la base SEGONA hauran d’especificar, a la relació de peticions, tots els llocs del centre per als quals estan habilitats.
A la instància s’adjuntarà la documentació següent:
Còpia del document que acrediti el cessament per supressió o modificació
del lloc de treball (només per als mestres compresos en el supòsit 1 de la base
PRIMERA d’aquesta convocatòria).
Còpia de la resolució d’adscripció, prevista a l’Ordre de dia 6 d’abril de
1990 (per als mestres compresos en el supòsit segon de la base PRIMERA i en
el supòsit de la base SEGONA).
Declaració o promesa de no haver obtingut destinació definitiva amb posterioritat al cessament per supressió o modificació del lloc de treball o a la publicació de les Ordres d’adscripció esmentades, per qualsevol dels sistemes de provisió establerts.(per a tots els supòsits).
B. CONVOCATÒRIA DE DRET PREFERENT
Convocatòria per sol·licitar destinació en una localitat o zona determinada per als mestres que es trobin en algun dels supòsits als quals al·ludeix l’article 18 del RD 895/1989, i per a aquells als quals fa referència la disposició addicional desena del RD 2112/1998, de dia 2 d’octubre (BOE de dia 6 d’octubre )
Es regirà per les bases següents:
PARTICIPANTS
PRIMERA. Tendran dret preferent, per una sola vegada i amb ocasió de
vacant, a obtenir destinació en un centre docent d’una localitat o zona determinada, els funcionaris de carrera del cos de mestres que es trobin en algun dels
supòsits que s’indiquen a continuació:
a) Els qui, en virtut de resolució administrativa ferma, tenguin reconegut
el dret a obtenir destinació en una localitat o a recuperar-la on l’havien tenguda
abans.
b) Els mestres a qui s’hagi suprimit el lloc de treball que ocupaven amb
caràcter definitiu en la mateixa localitat. Entre els casos de supressió s’inclourà
el de transformació del lloc de treball quan el titular no posseeixi els requisits
específics que, per ocupar-lo, exigeixen els articles 6 i 17 del RD 895/1989, de
dia 14 de juliol (BOE de dia 20 de juliol ).
c) Els mestres destinats a centres públics espanyols a l’estranger que hagin
cessat per haver transcorregut el període per al qual hi varen ser adscrits i a qui
el RD 1138/2002, de 31 d’octubre, en els articles 10.6 i 14.4, reconeix el dret a
ocupar, quan retornin a Espanya, un lloc de treball a la mateixa localitat on
tenien la destinació definitiva en el moment de produir-se el seu nomenament.
d) Els qui, amb pèrdua de la plaça docent que tenien amb caràcter definitiu, varen passar a exercir un altre lloc a l’Administració, mantenint la seva
situació de servei actiu en el cos de mestres, sempre que hagin cessat en aquest
altre lloc.
e) Els mestres en situació d’excedència per atendre fills, segons es preveu
a l’article 29.4 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en la nova redacció donada per
la Llei 39/1999, de 5 de novembre, sobre la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores (BOE núm. 266, de 6 de novembre de 1999),
en el supòsit de pèrdua de la destinació definitiva per haver finalitzat el primer
any d’excedència.
Els mestres que es trobin referits en algun dels apartats d’aquesta base,
hauran d’exercir aquest dret obligatòriament en la localitat de destinació i opcio-
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nalment en qualsevol altra o altres localitats de la zona.
Prèviament a la resolució del concurs, es reservarà localitat i especialitat
segons l’ordre de prelació assenyalat pels participants.
SEGONA. Seran condicions prèvies, en tots els supòsits anteriors, per
exercir el dret preferent:
a) Que el dret a destinació en la localitat o zona es fonamenti en un nomenament formalitzat expressament per a aquesta, mitjançant procediment normal
de provisió.
b) Que hi hagi un lloc de treball vacant o resulta en la localitat o localitats
de la zona sol·licitades i que el participant estigui legitimat per ocupar-lo.
TERCERA. Els mestres als quals fa referència la base PRIMERA d’aquesta convocatòria, si volen fer ús del dret preferent, i fins que l’assoleixin,
hauran de participar en totes les convocatòries que, a aquest efecte, realitzi
l’Administració educativa, sense perjudici del que estableix la base primera de
les normes comunes a les convocatòries; hauran de sol·licitar totes les places per
a les quals estan habilitats, perquè, en cas contrari, es considerarà que han decaigut en aquest dret i, en qualsevol cas, s’hauran d’atendre al que, referent a
aquests mestres, disposa el RD 895/1989, de 14 de juliol.
QUARTA. Els mestres que ocupen encara llocs de treball per als quals no
tenen l’habilitació requerida, d’acord amb la disposició addicional desena del
RD 2112/1998 de 2 d’octubre, tendran dret preferent a obtenir destinació en la
localitat o en la zona a la qual pertany el centre on estan amb caràcter definitiu,
i seran inclosos en el grup b) de les preferències establertes a l’article 18 del RD
895/1989, de 14 de juliol. Exerciran aquest dret d’acord amb el que s’estableix
a les bases PRIMERA, SEGONA i TERCERA d’aquesta convocatòria.
En qualsevol cas, hauran d’exercir aquest dret obligatòriament en la localitat on s’ubica el centre de destinació definitiva i voluntàriament podran exercir-lo en qualsevol altra o altres localitats de la zona.
Els mestres que facin ús d’aquest dret preferent s’hauran d’atendre, en
emplenar la sol·licitud, al que disposa la base SETENA d’aquesta convocatòria,
i la prioritat per fer-lo efectiu es donarà d’acord amb el que especifiquen les
bases CINQUENA i SISENA i serà aplicable, segons el barem, la puntuació que
correspongui a la condició de propietari definitiu de la destinació des de la qual
participa en aquesta convocatòria.
PRIORITATS
CINQUENA. La prioritat per fer efectiu el dret preferent en una localitat
o zona determinada vendrà donada pel supòsit en què estan compresos, segons
l’ordre de prelació en què van relacionats a les bases PRIMERA i QUARTA d’aquesta convocatòria.
Quan hi hagi més d’un mestre en un mateix grup, la prioritat entre ells serà
determinada per la major puntuació derivada de l’aplicació del barem.
SISENA. Una vegada obtingudes la localitat i l’especialitat, la destinació
en un centre concret s’obtindrà en concurrència amb els participants en el concurs de trasllats previst a l’article 3r del RD 895/1989, de 14 de juliol, la convocatòria del qual s’anuncia amb la lletra C d’aquesta Ordre i se’n determina la
prioritat d’acord amb el barem establert.
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instància. Es tendrà en compte aquesta preferència a efectes de reserva de localitat i d’especialitat.
Per a l’obtenció de centre concret, els participants hauran d’especificar, en
el lloc que s’indica a la instància i segons les preferències, la relació de tots els
centres que es detallen a l’Annex III de la localitat per la qual tenen el dret preferent i, si és el cas, tots els centres d’aquest Annex de les localitats que desitgin de la zona. En cas que sol·licitin només la localitat, seran destinats a qualsevol centre de la mateixa localitat que tengui places vacants. Si, altrament,
sol·liciten centres concrets, aquests s’hauran d’agrupar per blocs homogenis de
localitats. Si els participants no sol·liciten tots els centres relacionats a l’Annex
III de la localitat que els dóna el dret i tots els centres d’aquest Annex de la localitat o localitats que opcionalment demanin, si existeixen vacants en alguna d’elles, l’Administració els hi destinarà lliurement. Es farà igual en el cas que, d’acord amb les preferències dels interessats, aquests obtenguin reserva de plaça en
una especialitat que té la condició d’itinerant, o en una especialitat de primer
cicle d’educació secundària obligatòria, d’atenció a la diversitat o d’educació de
persones adultes, per a la qual cosa hauran d’emplenar, si és el cas, tots els centres relacionats als Annexos IV, V i VI que pertanyen a la localitat o localitats
corresponents.
En tots els supòsits anteriors, tal com s’indica al punt 11.1 de les instruccions, a les caselles que corresponen específicament al codi d’especialitat (dues
primeres caselles), s’han de posar únicament les sigles DP (dret preferent) amb
les quals es tindran per sol·licitades totes les especialitats consignades a l’epígraf ‘PER A EMPLENAR SI PARTICIPAU EN LA CONVOCATÒRIA DE
DRET PREFERENT (APARTAT 5)’.
Els concursants adjuntaran a la instància la documentació següent:
Fotocòpia del document que els acredita per exercir el dret preferent a una
localitat o zona determinada.
Els mestres a qui fa referència la base QUARTA d’aquesta convocatòria,
a més de la documentació indicada a la base VINT-I-DOSENA de les normes
comunes, hauran d’adjuntar a la instància aquesta documentació:
- Fotocòpia de la resolució d’adscripció, Annex VI de l’Ordre de 6 d’abril
de 1990 (BOE de dia 17 d’abril).
- Declaració o promesa de no haver obtengut destinació definitiva en qualsevol dels sistemes de provisió anunciats amb posterioritat a l’adscripció.
C. CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE TRASLLATS
Convocatòria del concurs de trasllats establert a l’article 1 del RD
2112/1998, de 2 d’octubre.
Es regirà per les bases següents:
CARACTERÍSTIQUES
PRIMERA. Aquest concurs proveirà, per centres i especialitats, els llocs
de treball que es defineixen a l’article 8è del RD 895/1989, de 14 de juliol i a
l’Ordre de 19 d’abril de 1990 (BOE de 4 de maig ).
De conformitat amb el que disposa l’article quart del RD 895/1989, de 14
de juliol, aquest concurs proveirà, a més dels llocs indicats en el paràgraf anterior, els d’educació de persones adultes, els d’atenció a la diversitat, els itinerants, els del primer cicle d’educació secundària obligatòria i els de PT i AL en
els departaments d’orientació dels IES.
PARTICIPANTS

SOL·LICITUDS
SETENA. El dret preferent s’ha d’exercir necessàriament en la localitat
que l’ha generat i opcionalment en una altra o en unes altres de la mateixa zona
i per totes les especialitats per a les quals el participant està habilitat. A més, amb
caràcter optatiu, els concursants poden exercir aquest dret per a especialitats que
tenguin la condició d’itinerant, per als llocs singulars d’atenció a la diversitat,
per a especialitats corresponents al primer cicle d’educació secundària obligatòria o per a places d’educació de persones adultes de la mateixa localitat o localitats; a aquest efecte, hauran d’emplenar el model d’instància de l’Annex II d’aquesta convocatòria, que els serà facilitat per l’Administració o que el podran
obtenir directament per mitjà d’internet a l’adreça següent:
(htpp://dgpdocen.caib.es).
S’hi haurà d’indicar, en el lloc corresponent segons les instruccions que
s’adjunten, el codi de la localitat en la qual poden exercir el dret preferent i, en
cas de demanar una altra localitat, també hauran de consignar el codi de la zona
en la qual sol·liciten exercir aquest dret. Així mateix, hauran d’especificar, per
ordre de preferència, totes les especialitats que posseeixen. En cas contrari,
l’Administració adjudicarà lliurement reserva de plaça per a alguna de les especialitats no consignades. En cas de sol·licitar reserva de plaça per a llocs que tenguin caràcter d’itinerants, s’indicarà a les caselles que, a l’efecte, figuren al costat de les d’especialitats. En cas de sol·licitar especialitats corresponents al primer cicle d’educació secundària obligatòria, d’atenció a la diversitat o d’educació d’adults, s’hauran d’indicar d’acord amb les instruccions que s’adjunten a la

SEGONA. Participació voluntària
1.- Podran participar en aquest concurs els funcionaris del cos de mestres
que es trobin en qualsevol situació administrativa, excepte els suspesos que es
trobin en aquesta situació en finalitzar aquest curs escolar.
De conformitat amb el que determina l’article 11.2 del RD 895/1989, de
14 de juliol (BOE de 20 de juliol), poden participar en aquest concurs tots els
mestres que ocupen una plaça amb caràcter definitiu si, en finalitzar aquest curs
escolar, han transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de la
darrera destinació.
Els funcionaris del cos de mestres que es troben en la situació d’excedència voluntària o de suspensió de funcions hi poden participar si, en acabar aquest
curs escolar, han transcorregut dos anys des de l’inici de l’excedència o bé ha
finalitzat el temps de duració de la sanció disciplinària de suspensió, de conformitat amb el que disposa el paràgraf segon de l’article 2n del RD 2112/1998, de
2 d’octubre (BOE de 6 d’octubre ).
Els excedents voluntaris hauran de complir, a més, les condicions per reingressar al servei actiu.
2.- Els funcionaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura de
les Illes Balears, podran igualment incloure en la seva sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per les restants Administracions educatives en els temes establerts a les mateixes.
Els funcionaris dependents d’altres Administracions Educatives podran
sol·licitar places corresponents a aquesta convocatòria sempre que compleixin
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els requisits i condicions que s’estableixen en aquesta Ordre. Aquests funcionaris hauran d’haver obtingut la seva primera destinació definitiva dintre de l’àmbit de gestió de l’Administració educativa a la qual es circumscriu la convocatòria per la qual foren seleccionats.
Aquests concursants hauran de dirigir la seva instància de participació a
l’òrgan que es determini en la convocatòria que realitzi l’Administració educativa de la qual depèn el seu centre de destinació.
TERCERA. Estan obligats a participar en el concurs, sense perjudici del
que estableix la base primera de les normes comunes a les convocatòries, els
mestres que no tenguin destinació definitiva com a conseqüència de:
1. Resolució ferma d’expedient disciplinari.
2. Compliment de sentència o resolució de recurs.
3. Supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.
4. Reingrés amb destinació provisional.
5. Excedència forçosa.
6. Suspensió de funcions, una vegada complerta la sanció.
7. Causes anàlogues que hagin comportat la pèrdua del lloc de treball que
ocupaven amb caràcter definitiu; entre altres, el fet d’haver transcorregut el
temps per al qual varen ser adscrits a llocs docents a l’estranger.
QUARTA.
1.- Així mateix, estan obligats a participar en aquest concurs, sense perjudici del que estableix la base primera de les normes comunes a les convocatòries, els mestres propietaris provisionals amb destinació en aquesta Comunitat
que, estant en servei actiu, mai no han obtengut destinació definitiva.
2.- Estan, igualment, obligats a participar en aquest concurs els mestres
seleccionats en el concurs oposició convocat per l’Ordre de 28 de març de 2003
que no han pogut consolidar amb caràcter definitiu la plaça obtenguda a la fase
de pràctiques. D’acord amb l’Ordre esmentada i amb la Resolució del conseller
d’Educació i Cultura de 8 de juliol de 2004 (BOIB núm. 101, de 20-07-2004),
podran sol·licitar únicament places corresponents a centres de l’illa a què van
optar en el procés selectiu. Els mestres al·ludits en aquest apartat que no participin en el concurs o que no obtenguin cap de les destinacions sol·licitades seran
destinats d’ofici a centres de l’illa on varen opositar, sempre que existeixin
vacants de les seves especialitats. L’Administració no els adjudicarà llocs de
caràcter singular dels assenyalats en els annexos IV, i VI ni llocs singulars d’atenció a la diversitat.
3.- Estan obligats a participar en aquest concurs els mestres seleccionats
en el concurs oposició convocat per l’Ordre de 14 de març de 2006 (BOIB núm.
37, de 14-03-2006). Els mestres al·ludits en aquest apartat que no participin en
el concurs o que no obtenguin cap de les destinacions sol·licitades seran destinats d’ofici a centres de l’illa o de les illes que han assenyalat en l’apartat C de
la instància. De la mateixa manera els mestres esmentats en aquest apartat que
no participin en el concurs seran destinats d’ofici a centres de la Comunitat,
sempre que hi hagi vacants de les seves especialitats. L’Administració no els
adjudicarà llocs de caràcter singular dels assenyalats en els annexos IV, i VI ni
llocs singulars d’atenció a la diversitat.
L’adjudicació de destinació es farà tenint en compte, en primer lloc, l’any
de convocatòria del procediment selectiu i, en segon lloc, l’ordre en que aquests
participants figuren a la Resolució per la qual han estat nomenats funcionaris en
pràctiques.
En el cas de no obtenir destinació definitiva, es mantindran en situació de
destinació provisional.
La destinació que els pugui correspondre estarà condicionada, arribat el
cas, a la superació de la fase de pràctiques i al nomenament com a funcionaris
de carrera.
CINQUENA. Els mestres compresos en els supòsits a què fan referència
els números 1 i 4 de la base TERCERA i aquells als quals al·ludeix la base
QUARTA d’aquesta convocatòria que no participin en el concurs o que no
obtenguin cap destinació de les sol·licitades, seran destinats d’ofici, si existeixen vacants, a llocs de l’illa o de les illes d’aquesta Comunitat que assenyalin a
l’apartat C de la instància de participació, sempre que compleixen els requisits
exigits per ocupar-los. L’obtenció d’aquesta destinació tendrà el mateix caràcter
i efectes que les obtengudes a petició dels interessats.
No s’adjudicaran d’ofici llocs de caràcter singular dels indicats en els
Annexos IV i VI, ni els llocs singulars d’atenció a la diversitat, ni els del primer
cicle d’educació secundària obligatòria de l’Annex V.
SISENA. Els mestres amb destinació provisional com a conseqüència de
compliment de sentència o resolució de recurs, o de supressió del lloc de treball
del qual eren titulars, o del transcurs del temps per al qual varen ser adscrits a
llocs de treball docents espanyols a l’estranger, si no participen en el concurs
seran destinats lliurement per l’Administració segons s’indica a la norma anterior.
Els mestres que, tot i estar obligats a concursar, no obtenguin cap desti-
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nació de les sol·licitades i que hagin exhaurit les sis convocatòries seran, també,
destinats lliurement per l’Administració en la forma abans esmentada, conforme al que estableix la disposició addicional sisena del RD 2112/1998, de 2 d’octubre.
Els mestres que participin en el concurs i que ja hagin exhaurit les sis convocatòries a les quals es fa referència en el paràgraf anterior, a l’hora d’emplenar la seva instància s’hauran d’atendre al que es disposa a la base DOTZENA
respecte a l’apartat c) de la instància-sol·licitud.
SETENA. Els mestres en situació d’excedència forçosa, en el cas que no
participin en el concurs, seran declarats en la situació d’excedència voluntària
que considera l’apartat 3c de l’article 29 de la Llei 30/1984, de mesures per a la
reforma de la funció pública.
En el cas que hi participin i que no obtenguin cap destinació de les sol·licitades en les tres primeres convocatòries, seran destinats lliurement per
l’Administració, seguint el procediment que indica la base CINQUENA d’aquesta convocatòria.
VUITENA. Els mestres compresos en el supòsit que descriu el número 6
de la base TERCERA d’aquesta convocatòria, si no participen en el concurs,
seran declarats en situació d’excedència voluntària per interès particular.
En el cas que hi participin i que no obtenguin cap destinació de les sol·licitades, seran destinats lliurement per l’Administració de la manera que s’expressa anteriorment.
NOVENA. En cap cas no serà procedent l’adjudicació d’ofici, de conformitat amb les bases anteriors, si els mestres han obtingut destinació en concursos o procediments de provisió a llocs no compresos en l’àmbit del RD
895/1989, de 14 de juliol.
DRET DE CONCURRÈNCIA I/O CONSORT
DESENA. S’entén per dret de concurrència i/o consort la possibilitat que
diferents mestres condicionin la seva participació voluntària en el concurs a
l’obtenció de destinació en un o en alguns centres d’una província determinada.
Aquest dret tendrà les particularitats següents:
Cada grup de concurrents haurà d’incloure a les peticions els mateixos
centres o les mateixes localitats d’una sola província.
El nombre màxim de mestres que poden sol·licitar com a concurrents és
de quatre i cal que cada participant presenti una instància.
L’adjudicació de destinació a aquests mestres es realitzarà entre els llocs
de treball vacants objecte de provisió, d’acord amb el que determina l’article 4
del RD 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE de 6 d’octubre ). En el cas que no
obtenguin destinació per aquest procediment, es consideraran desestimades les
sol·licituds de tots els mestres d’un mateix grup de concurrents.
PRIORITATS
ONZENA. Les prioritats es determinaran per l’aplicació del barem que
s’inclou a l’Annex I d’aquesta Ordre.
SOL·LICITUDS
DOTZENA. Els funcionaris que voluntàriament o obligatòriament participin en el concurs han d’emplenar la instància –segons el model de l’Annex IIque els facilitarà l’Administració o que podran obtenir directament per internet
a l’adreça indicada.
Els mestres a qui fan referència les bases CINQUENA, segon paràgraf de
la SISENA, SETENA i VUITENA d’aquesta convocatòria, hauran d’indicar, a
l’apartat C de la sol·licitud de participació, almenys una de les illes de la
Comunitat Autònoma. Si sol·liciten més d’una illa, hauran d’enumerar-les per
ordre de preferència, i no seran destinats d’ofici a una illa que no hagi estat
sol·licitada expressament. En el supòsit de no haver sol·licitat cap illa, seran destinats amb caràcter definitiu a qualsevol lloc de la Comunitat Autònoma, si estan
habilitats per a les vacants existents, a excepció del que s’indica en el darrer
paràgraf de la base CINQUENA, referit a llocs singulars, a places d’educació de
persones adultes i al primer cicle de l’educació secundària obligatòria.
S’adjuntarà a la sol·licitud la documentació a què fa referència la base
VINT-I-DOSENA de les normes comunes a les convocatòries.
NORMES COMUNES A LES CONVOCATÒRIES
REQUISITS ESPECÍFICS PER OCUPAR DETERMINATS LLOCS
PRIMERA. Per obtenir destinació definitiva a l’àmbit d’aquesta
Comunitat Autònoma, a més dels requisits que per a cada lloc s’especifiquen a
les bases d’aquesta convocatòria, els concursants hauran d’acreditar que estan
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en possessió de les titulacions establertes a l’Ordre de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, de 25 de març de 1996, per la qual s’estableix el Pla de
Reciclatge i de Formació lingüística i cultural i es determinen les titulacions que
s’han de tenir per fer classes de i en llengua catalana a les Illes Balears
(BOCAIB núm. 43, de 6 d’abril ), a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura,
de 17 de febrer de 2000, per la qual es fixen les titulacions necessàries per a l’ensenyament de i en llengua catalana als centres docents de les Illes Balears i es
determinen les equivalències i revalidacions en matèria de reciclatge de llengua
catalana per al professorat no universitari (BOIB núm. 23 de 22 de febrer de
2000) i al Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència de
coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 2909-2001).
SEGONA. A més del requisit anterior i dels assenyalats en cada una de les
convocatòries, per poder ocupar llocs de:
Pedagogia terapèutica
Audició i llenguatge
Educació infantil
Llengua estrangera: anglès
Llengua estrangera: francès
Filologia: llengua castellana
Filologia: llengua catalana
Matemàtiques i ciències de la natura
Ciències socials
Educació física i
Música
Els concursants han d’acreditar, mitjançant una fotocòpia de la certificació d’habilitació, que estan en possessió d’algun dels requisits específics que,
per ocupar determinats llocs, exigeix l’article 17 del RD 895/1989, de 14 de
juliol, modificat pel RD 1664/1991, de 8 de novembre, i el número segon de
l’Ordre de 19 d’abril de 1990 (BOE de 4 de maig ) per la qual es crea el lloc d’educació musical.
TERCERA. De conformitat amb el que estableix la disposició addicional
novena del RD 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE de 6 d’octubre) també es consideraran habilitats per ocupar els llocs abans esmentats els mestres que hagin
accedit al cos de professors d’ensenyament secundari, segons les equivalències
següents:
ESPECIALITAT D’ACCÉS AL COS
DE PROFESSORAT D’ENSENYAMENT
SECUNDARI
- Anglès
- Francès
- Llengua castellana i literatura
- Matemàtiques/biologia i geologia
- Geografia i història
- Educació física
- Música
- Llengua catalana i literatura

ÀREA PER LA QUAL ESTÀ
HABILITAT
- Llengua estrangera: anglès
- Llengua estrangera: francès
- Filologia: llengua castellana
- Matemàtiques i ciències naturals
- Ciències Socials
- Educació Física
- Música
- Filologia: llengua catalana

Les persones interessades inclouran la corresponent especialitat d’accés
mitjançant la fotocòpia del nomenament com a funcionari de carrera del cos de
professorat d’ensenyament secundari.
QUARTA. Els funcionaris del cos de mestres de les especialitats de PT i
AL podran sol·licitar les places de PT i AL dels departaments d’orientació dels
IES.
Els funcionaris del cos de mestres adscrits en caràcter definitiu al primer
cicle de l’ESO, d’acord amb la disposició transitòria primera de la LOE, podran
sol·licitar aquestes places del primer cicle d’Educació Secundària, sempre que
acreditin l’habilitació corresponent d’acord amb les següents equivalències:
MESTRES AMB CERTICACIÓ
D’HABILITACIÓ EN:

ÀREES DEL PRIMER CICLE
D’EDUCACIÓ SECUNDARIA
OBLIGATÒRIA PER A LES QUALS
QUEDA HABILITAT:

- Filologia: llengua castellana i anglès

- Anglès
- Llengua castellana i literatura

- Filologia: llengua castellana i francès

- Francès
- Llengua castellana i literatura

- Filologia: llengua castellana

- Llengua castellana i literatura

- Filologia: llengua catalana

- Llengua catalana i literatura

- Matemàtiques i ciències naturals

- Matemàtiques
- Ciències de la natura
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- Ciències Socials

- Ciències socials: geografia i història

- Educació física
- Educació musical

- Educació física
- Música

27

CINQUENA.- Atès que els centres d’educació de persones adultes ja
tenen els llocs de treball catalogats per especialitats, segons l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 17 de gener de 2000 (BOIB núm. 10 del 22-012000), els participants que vulguin sol·licitar places d’aquests centres hauran de
consignar el codi del centre i el de les especialitats enumerades en el punt 16.3
de les instruccions que s’adjunten a aquesta Ordre, tal com es fa en les peticions
de llocs de centres ordinaris.
PRIORITAT ENTRE LES CONVOCATÒRIES
SISENA.- L’ordre en què van detallades les convocatòries implica una
prelació en l’adjudicació de vacants i de resultes als participants en cadascuna
d’elles; de tal manera que no es pot adjudicar un lloc de treball a un mestre que
participi en una de les convocatòries si hi ha un altre sol·licitant del mateix lloc
de treball amb dret a obtenir-lo en una convocatòria anterior; sense perjudici,
quant a l’adjudicació d’un lloc concret als que facin efectiu el seu dret preferent
a una localitat o zona determinada, de tenir en compte el que es disposa a la base
SISENA de la convocatòria B de dret preferent.
SETENA .- És compatible la participació simultània, per als que hi tenen
dret, a dues o més convocatòries. Hauran d’utilitzar, en aquest cas, una única
instància. Les peticions s’atendran seguint l’ordre de prelació indicada a la base
anterior i, una vegada obtinguda la destinació, no es tendran en compte la resta
de peticions.
PRIORITAT EN L’ADJUDICACIÓ DE VACANTS EN CADA
CONVOCATÒRIA
VUITENA.- Llevat de la convocatòria assenyalada amb la lletra A (readscripció en el mateix centre), que es resoldrà seguint els criteris que s’hi especifiquen, l’ordre de prioritat per a l’adjudicació dels llocs de treball vendrà donat
per la puntuació obtinguda segons el barem que figura com a Annex I.
NOVENA - El còmput dels serveis prestats a centres o llocs singulars
classificats com a d’especial dificultat, a què es refereix l’apartat b) del barem,
començarà a partir de la publicació de la classificació com a centres o llocs amb
la singularitat esmentada, sense que, en cap cas, tal com es preveu a l’Ordre de
29 de setembre de 1993 (BOE núm. 244, de 12-10-1993), es pugui iniciar el
còmput amb anterioritat al curs 1990/1991.
DESENA.- Amb la finalitat de determinar els serveis a què es refereixen
els apartats a) i b) del barem, es considerarà com a centre des del qual participen, per als mestres que concursen sense tenir destinació definitiva com a compresos en el supòsits de l’article 11.4 del Reial Decret 895/1989, de 14 de juliol,
l’últim on han prestat servei amb caràcter definitiu al qual s’acumularan, si és el
cas, els prestats provisionalment amb posterioritat en qualsevol altre centre.
Els qui participen des de la situació de provisionalitat per haver-se suprimit la unitat o lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, per haver perdut la destinació en compliment de sentència o resolució de recurs, per provenir
de la situació d’excedència forçosa o per haver perdut la destinació en compliment de la sanció disciplinària de trasllat amb canvi de residència, tendran dret
que s’acumulin al centre de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior. Per als mestres afectats per supressions successives dels llocs de treball, aquesta acumulació inclourà els serveis
prestats amb caràcter definitiu en els centres que, successivament, els varen
suprimir.
En el supòsit que el mestre afectat no hagués ocupat altra destinació definitiva, tendrà dret a l’acumulació, als efectes assenyalats, de la puntuació corresponent a l’apartat c) del barem.
ONZENA.- Els mestres que tenen la destinació definitiva per desglossament, desdoblament o transformació total o parcial d’un altre o d’uns altres centres, comptaran, als efectes de permanència ininterrompuda prevista a l’apartat
a) del barem (Annex I), la referida al centre d’origen.
DOTZENA.- Aquells mestres que prestin serveis en la primera destinació
definitiva obtenguda en un concurs al qual varen haver d’acudir obligatòriament
des de la situació de provisionalitat per raó de nou ingrés podran optar perquè
se’ls apliqui, en lloc de l’apartat a) del barem, la puntuació corresponent a l’apartat c); en aquest cas, es consideraran com a provisionals tots els anys de servei. Si no fan constar aquest extrem en l’espai que per a tal finalitat figura en la
instància de participació, se’ls aplicarà la puntuació corresponent a l’apartat a).
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TRETZENA.- Els mestres que prestin serveis a la primera destinació definitiva obtenguda després de la supressió del lloc del qual eren titulars, tendran
dret que se’ls considerin com a prestats en el centre des del qual concursen els
serveis que acreditin en el centre on se’ls va suprimir el lloc i, en el seu cas, els
prestats amb caràcter provisional amb posterioritat a l’esmentada supressió.
Aquest mateix criteri s’aplicarà a aquells que es trobin prestant serveis en la primera destinació definitiva obtenguda després d’haver perdut la seva destinació
per compliment de sentència o resolució de recurs o per provenir de la situació
d’excedència forçosa.
CATORZENA.- Per a la valoració dels mèrits prevists en els apartats e)1.
e)2. i e)3., apartat f) i subapartats g)1.5, g)1.6 i g)1.7 del barem, al·legats pels
concursants, es constituirà una comissió de valoració, integrada pels següents
membres, designats pel director general de Personal Docent:
Un inspector del Departament d’Inspecció Educativa, que actuarà com a
president.
Quatre funcionaris docents, que actuaran com a vocals.
Actuarà com a secretari el vocal de menor edat.
Les organitzacions sindicals representatives podran formar part de la
Comissió de Valoració.
Els membres de l’esmentada Comissió hauran de pertànyer a un grup de
titulació igual o superior a l’exigit per als llocs convocats.
El nombre dels representants de les organitzacions sindicals no podrà ser
igual o superior al dels membres designats per l’Administració.
L’assignació de la puntuació que correspon als concursants per la resta
d’apartats del barem de mèrits, es durà a terme per una Comissió Tècnica integrada per funcionaris dels serveis de la Direcció General de Personal Docent.
Les organitzacions sindicals representatives podran assistir a les reunions
de la Comissió Tècnica de baremació i a les sessions de revisió de les reclamacions i renúncies.
QUINZENA.- En el cas que es produïssin empats en el total de les puntuacions, es resoldran, atenent, successivament, la major puntuació en cada un
dels apartats del barem conforme a l’ordre en què s’enumeren. Si persistís l’empat, s’atendrà la puntuació obtenguda en els diferents subapartats per l’ordre
igualment en què s’indiquen en el barem. En ambdós casos, la puntuació que es
prendrà en consideració en cada apartat no podrà excedir de la puntuació màxima establerta per cada un d’ells en el barem, ni, en el supòsit dels subapartats,
la que correspongui com a màxim a l’apartat en què es trobin inclosos. Quan, en
aplicar aquests criteris, algun o alguns dels subapartats arribi a la màxima puntuació atorgada a l’apartat al qual pertany, no es prendran en consideració les
puntuacions de la resta dels subapartats. Si és necessari, s’utilitzarà, successivament, com a últim criteri de desempat, l’any en què es va convocar el procediment selectiu mitjançant el qual es va ingressar en el cos i la puntuació per la
qual va resultar seleccionat.
VACANTS
SETZENA.- En aquest concurs i processos previs s’oferiran els llocs de
treball vacants que determini la Direcció General de Personal Docent, entre els
quals s’inclouran almenys els que es produeixin fins al 31 de desembre d’aquest
any, els que es generin com a conseqüència de les modificacions de les plantilles orgàniques i els que resultin del propi concurs i processos previs sempre
que, en qualsevol cas, la continuïtat del seu funcionament estigui prevista en la
planificació educativa.
De conformitat amb l’establert a la disposició transitòria primera de la
Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació, aquesta Conselleria, d’acord
amb les necessitats derivades de la planificació educativa, determinarà les
vacants corresponents al primer cicle de l’educació secundària obligatòria que
es reserven per a funcionaris del cos de mestres adscrits amb caràcter definitiu
en el cicle abans esmentat en el moment de l’entrada en vigor de la LOE.
Una vegada determinades les vacants, la Direcció General de Personal
Docent n’ordenarà la publicació al BOIB, amb anterioritat a la resolució provisional del concurs de trasllats.
DESSETENA.- Amb la finalitat que els participants en aquestes convocatòries puguin formalitzar les seves peticions i, d’acord amb el que preveu l’article 7 del Reial decret 895/1989, de 14 de juliol, en la nova redacció donada pel
Reial decret 1664/1991, de 8 de novembre, es publica, adjunta a aquesta Ordre
com a Annex III, la relació de centres de cadascuna de les zones educatives d’aquesta Comunitat, l’àmbit i el codi de les quals s’indiquen també a l’Annex
esmentat.
Així mateix, a l’Annex IV es fan públics els centres que compten amb
llocs itinerants. A l’Annex V figuren els centres on s’imparteix el primer cicle
de l’educació secundària obligatòria. A l’Annex VI es publiquen els centres d’e-
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ducació de persones adultes amb indicació de les localitats i les zones on s’ubiquen.
FORMAT I ACOMPLIMENT DE LA PETICIÓ
DEVUITENA.- La instància, ajustada al model oficial –Annex II-, dirigida al director general de Personal Docent, podran presentar-la en els centres on
prestin serveis o en qualsevol de les dependències esmentades en l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada pel la Llei 4/1999,
de 13 de gener.
DENOVENA .- El nombre de peticions que cada participant pot incloure
en la seva sol·licitud, tant si participa a una sola convocatòria com a més d’una,
no podrà excedir de 300.
VINTENA- Les peticions, amb la limitació de nombre suara assenyalada,
podran estendre’s a la totalitat d’especialitats i de centres, atesa la possibilitat
que, prèviament a la resolució definitiva de les convocatòries o en qualsevol
moment del procés, es pugui generar la vacant de preferència, atès que les
vacants s’incrementen amb les resultes.
Les peticions dels llocs assenyalats en els annexos III, IV, V i VI podran
incloure un centre concret o una localitat concreta, i seran compatibles ambdues
modalitats. En aquest darrer cas, s’adjudicarà el primer centre de la localitat on
hi ha la vacant o la resulta en el mateix ordre en què s’enumeren en els annexos
esmentats.
Si els llocs que se sol·liciten tenen caràcter d’itinerants, els concursants
hauran de fer constar aquesta circumstància marcant una creu a la casella corresponent.
Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre o localitat, caldrà repetir el centre o localitat tantes vegades com llocs se sol·licitin. A aquest
efecte, es consideraran especialitats distintes les que comportin el caràcter d’ itinerant.
Quant a la forma d’indicar les especialitats en les caselles corresponents,
caldrà tenir en compte el que s’ha especificat a la base cinquena de les normes
comunes a les convocatòries respecte a les places d’educació de persones adultes i seguir, en tots els casos, les instruccions que es donen per emplenar la
sol·licitud.
VINT-I-UNENA.- D’acord amb les instruccions esmentades, els participants enumeraran per ordre de preferència els llocs que sol·licitin i expressaran
amb tota claredat i exactitud els conceptes que es consignen a l’imprès de
sol·licitud.
El concursant que ometi o consigni erròniament qualsevol dada de la instància no podrà invocar aquest fet a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus interessos i drets han estat perjudicats.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per cap concepte no es
podrà modificar la petició, ni tan sols quan es tracti de variar l’ordre de prelació
dels llocs sol·licitats. Quan els codis resultin il·legibles, estiguin incomplets o no
es col·loquin les dades en la casella corresponent, es consideraran no inclosos
en la petició, i els concursants en perdran tot el dret.
VINT-I-DOSENA.- La instància ha d’anar acompanyada de la documentació acreditativa de posseir els coneixements de llengua catalana determinats a
la base primera de les normes comunes, de les activitats de formació i perfeccionament impartides o superades, d’estar en possessió d’una altra o altres especialitats del cos de mestres diferents a la d’ingrés en l’esmentat cos, adquirides
mitjançant el procediment previst en el Reial decret 850/1993, de 4 de juny, de
les titulacions acadèmiques distintes a les al·legades per a l’ingrés en el cos i
dels exemplars corresponents de les publicacions, a l’efecte de la seva valoració.
Pel que fa a les activitats de formació i perfeccionament, haurà de constar
inexcusablement en el document acreditatiu el nombre d’hores o de crèdits de
durada de l’activitat. Els documents en els quals no es faci esment d’aquesta circumstància, no tendran cap valor als efectes que ens ocupen.
Per tal que siguin puntuades les titulacions universitàries de caràcter oficial, s’haurà de presentar fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l’ingrés
en el cos i també dels altres títols que es presentin com a mèrits.
Amb la finalitat que es valorin les titulacions de primer cicle, serà necessari presentar fotocòpia del títol de diplomat o, en el seu cas, certificació acadèmica personal, en la qual es faci constar que s’han cursat, superat o, si s’escau,
convalidat totes les assignatures corresponents al primer cicle de què consta una
llicenciatura, enginyeria o arquitectura. La superació d’algun dels cursos d’adaptació no es considerarà com a titulació de primer cicle.
La presentació de la fotocòpia del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte, comportarà exclusivament, el reconeixement de la puntuació corresponent a
la titulació de segon cicle.
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En el cas que els documents justificatius es presentin mitjançant fotocòpia dels originals, aquesta haurà de dur necessàriament la diligència de compulsa estesa pels directors o secretaris dels centres, pels registres de la Conselleria
d’Educació i Cultura o per altres entitats administratives competents. No s’admetrà cap fotocòpia que no tengui la diligència de compulsa.
Quant a la valoració dels cursos de reciclatge de català, cal advertir que
no poden ser valorats com a mèrit, atès que aquesta convocatòria exigeix el reciclatge de català com a requisit.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
VINT-I-TRESENA. El termini de presentació d’instàncies, per a totes les
convocatòries que es publiquen en aquesta Ordre, serà de dia 8 de novembre a
24 de novembre de 2006, ambdós dies inclosos.
ALTRES NORMES
VINT-I-QUATRENA. Totes les condicions que s’exigeixen en aquestes
convocatòries i els mèrits que al·leguen els participants s’han d’haver complert
i reconegut en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a
excepció del que es preveu en els paràgrafs segon i quart de la base SEGONA
de la convocatòria del concurs de trasllats
VINT-I-CINQUENA. No es tendran en compte els mèrits no invocats a
les sol·licituds, ni aquells que no es justifiquin documentalment durant el termini de presentació.
VINT-I-SISENA. Es podrà anul·lar la destinació obtinguda per qualsevol
concursant que no s’hagi ajustat a les normes de les convocatòries.
VINT-I-SETENA. El fet d’estar en possessió dels requisits específics per
ocupar determinats llocs de treball, segons exigeix l’article 17 del RD 895/1989
de 14 de juliol, a la nova redacció donada pel RD 1664/1991 de 8 de novembre,
s’acreditarà mitjançant la certificació d’habilitació conforme a les prescripcions
de l’Ordre de 29 de desembre de 1989 i d’1 d’abril de 1992 sobre procediment
per a l’obtenció de l’habilitació prevista a l’article 17 i a les disposicions finals
3a i 4a del RD 895/1989 de 14 de juliol.
Els funcionaris de carrera que hagin obtingut una nova especialitat en
convocatòries realitzades a l’empara del RD 850/1993 de 4 de juliol (BOE del
30 de juliol de 1993), si es presenten a aquesta convocatòria, podran sol·licitar
places de l’especialitat per la qual varen superar el corresponent procediment i
hauran d’adjuntar fotocòpia compulsada de la credencial de la nova habilitació
o certificació d’aquesta lliurada per l’Administració competent, en la qual consti que la persona interessada ha obtingut l’habilitació a l’empara del Reial decret
esmentat.
VINT-I-VUITENA. Els mestres que es presentin a la convocatòria del
concurs de trasllats des de la situació d’excedència, si obtenen destinació, estaran obligats a presentar a la Direcció General de Personal Docent i abans de la
presa de possessió, els documents que s’indiquen a continuació i que aquest
organisme haurà de revisar a fi de donar-ne la conformitat i autoritzar la presa
de possessió de la destinació obtenguda. Els documents que han de presentar
són els següents: fotocòpia de l’Ordre d’excedència i declaració de no haver
estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració de
l’Estat, institucional o local, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
Els mestres que no justifiquin els requisits exigits per al reingrés no
podran prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs i aquesta
plaça quedarà com a resulta i serà proveïda en el proper concurs que es convoqui.
VINT-I-NOVENA. Els mestres que participin en aquestes convocatòries i
que sol·licitin i obtenguin excedència durant la resolució, o cessin en el servei
actiu per qualsevol altra causa, es consideraran excedents del lloc de treball que
els hagi pogut correspondre, i quedarà com a vacant per a ser proveïda en els
concursos següents.
TRENTENA. Els mestres que obtenguin una plaça en aquestes convocatòries i que durant el procés de tramitació hagin permutat les destinacions, hauran d’exercir obligatòriament la docència en el lloc adjudicat, i serà anul·lada la
permuta concedida.
TRENTA-UNENA. Si a la sol·licitud no s’inclouen les dades que assenyala l’article 70 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es requerirà el sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies, rectifiqui les omissions o adjunti els documents preceptius, amb
l’apercebiment que, si no ho fa així, s’arxivarà sense fer cap més tràmit.
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La Direcció General de Personal Docent podrà requerir els concursants en
qualsevol moment perquè justifiquin els mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.
TRENTA-DOSENA. En el termini de dos mesos comptadors des del dia
següent al de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud, la
Direcció General de Personal Docent exposarà a les seves dependències, a l’adreça d’Internet (http://dgpdocen.caib.es) i a les delegacions territorials de
Menorca i Eivissa i Formentera, les relacions següents:
Relació de participants a la convocatòria de readscripció en el mateix centre, ordenats alfabèticament per localitats i, en cada una, per centres. Els sol·licitants de cada centre s’ordenaran també per l’apartat pel qual participen. En
aquesta relació s’indicarà l’antiguitat del mestre en el centre, els anys de servei
efectius com a funcionari de carrera, l’any de la convocatòria per la qual va
ingressar en el cos i la puntuació obtinguda en el procés selectiu.
Relació dels participants en la convocatòria de dret preferent, ordenats per
grups segons la prioritat assenyalada a les bases PRIMERA i QUARTA en concordança amb la CINQUENA d’aquesta convocatòria. En aquesta relació s’esmentarà expressament la puntuació que, segons els apartats i subapartats del
barem, correspon a cada un dels participants.
Relació dels participants en el concurs, en la qual s’indicarà la puntuació
que els correspon per cada un dels apartats i subapartats del barem.
També es faran públiques les peticions que hagin estat rebutjades.
La Direcció General de Personal Docent fixarà un termini de vuit dies
naturals per a reclamacions.
TRENTA-TRESENA. Acabat aquest termini, s’exposaran en els llocs
indicats a la base anterior les rectificacions que resultin de les reclamacions estimades.
Contra aquesta exposició no es podrà fer cap reclamació; caldrà esperar
que la Direcció General de Personal Docent faci pública la resolució provisional de les convocatòries i estableixi el corresponent termini de reclamacions.
La Comissió de Valoració i la Comissió Tècnica seran els òrgans competents per resoldre les reclamacions que presentin els participants contra la valoració atorgada pels apartats que, d’acord amb el que determina la base catorzena, corresponen a cada comissió.
PUBLICACIÓ DE VACANTS, ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS I
PRESA DE POSSESSIÓ
TRENTA-QUATRENA. La Direcció General de Personal Docent ordenarà la publicació de les vacants que corresponguin, segons el que es disposa a
l’article setè del RD 895/1989, de 14 de juliol, en la nova redacció donada pel
RD 1664/1991, de 8 de novembre; resoldrà provisionalment les convocatòries,
en publicarà la resolució a les dependències de la Conselleria i concedirà un termini de deu dies hàbils per a reclamacions i desistiments. Una vegada resoltes
les reclamacions i exclosos els concursants voluntaris que desisteixin de la participació, s’elevaran a definitives les destinacions adjudicades, que seran objecte de publicació en el BOIB. Amb aquesta publicació es considerarà efectuada
la notificació als concursants, a tots els efectes.
Finalment, es fa constar que el fet de no haver obtingut destinació a la
resolució provisional no pressuposa que no se’n pugui obtenir a la resolució
definitiva.
TRENTA-CINQUENA. Les destinacions adjudicades en la resolució
definitiva de les convocatòries seran irrenunciables, llevat del cas de concursants que hagin participat i obtingut plaça en concursos que puguin convocar
altres administracions educatives amb competències i manifestin formalment,
per escrit, la seva renúncia abans de l’1 d’agost de l’any 2007. Els recursos contra les resolucions definitives dels concursos de trasllats, amb independència de
l’Administració educativa, a través de la qual hagin participat, hauran de dirigir-se i ser resoltes per l’Administració educativa a la que pertany la plaça
objecte del recurs.
TRENTA-SISENA. La presa de possessió de la nova destinació tendrà
lloc dia primer de setembre de l’any 2007 i el cessament a la plaça de procedència, l’últim dia d’agost.
ANNEX I: BAREM
TEMPS DE PERMANÈNCIA ININTERROMPUDA COM A FUNCIONARI DE CARRERA AMB DESTINACIÓ DEFINITIVA EN EL CENTRE
DES DEL QUAL PARTICIPA .
1.- Pel primer, segon i tercer any: 1,0000 punt per any.
- Pel quart any: 2,0000punts.
- Pel cinquè any: 3,0000 punts
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- Pel sisè, setè, vuitè, novè i desè any: 4,0000 punts per any.
- Per l’onzè i següents: 2,0000 punts per any.
Les fraccions d’any es computaran de la manera següent: la fracció de sis
mesos o superior, com un complet; la fracció inferior a sis mesos no es computa.
2.- Per als mestres amb destinació definitiva en un lloc de treball docent
de caràcter singular, la puntuació d’aquest apartat la donarà el temps de permanència ininterrompuda en el lloc de treball des del qual se sol·licita.
3.- Per als mestres en ‘adscripció temporal’ a centres públics espanyols a
l’estranger o en supòsits anàlegs, la puntuació d’aquest apartat vendrà donada
pel temps de permanència ininterrompuda en l’adscripció esmentada. Aquest
mateix criteri se seguirà amb aquells mestres que van ser nomenats per a llocs
o altres serveis d’investigació i suport a la docència de l’Administració educativa, sempre que el nomenament hagi comportat la pèrdua del seu lloc de treball
anterior.
En el cas que els mestres dels supòsits descrits en el paràgraf anterior
haguessin cessat en la seva adscripció i s’haguessin incorporat com a provisionals a la seva província d’origen o a l’àmbit territorial corresponent, de conformitat amb l’article 25 del Reial decret 895/1989, de 14 de juliol, s’entendrà com
a centre des del qual participen, a l’efecte de concurs de trasllat, la destinació
exercida en adscripció, a la qual s’acumularà, si escau, el temps de serveis prestat provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol altre centre.
4.1 Amb la finalitat de determinar els serveis d’aquest apartat, els mestres
que participen en el concurs des de la situació de provisionalitat per haver-se
suprimit la plaça que ocupaven amb caràcter definitiu, per haver perdut la seva
destinació en compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de
la situació d’excedència forçosa, consideraran com a centre des del qual participen, el darrer ocupat amb caràcter definitiu, al que hi acumularan, si és el cas,
els serveis prestats provisionalment amb posterioritat a qualsevol centre. També
tendran dret a acumular al centre de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior. En el cas de mestres afectats
per supressions consecutives de places, aquesta acumulació comprendrà els serveis prestats amb caràcter definitiu en els centres que, successivament, els foren
suprimits.
En el supòsit que el mestre afectat no hagués ocupat cap altra destinació
definitiva, tendrà dret a acumular, als efectes esmentats, la puntuació corresponent a l’apartat c) del barem.
4.2 El que disposa el subapartat anterior serà igualment aplicable als funcionaris que participen en el concurs per haver perdut la seva destinació en compliment de sanció disciplinària de trasllat amb canvi de residència.
5.- Els mestres que presten serveis a la primera destinació obtenguda després d’haver-los suprimit la plaça de què eren titulars tenen dret a ser considerats com a serveis prestats en el centre des del qual concursen els que acreditin
en el centre en què es suprimí la plaça i, si és el cas, els prestats amb caràcter
provisional amb posterioritat a l’esmentada supressió. El mateix criteri s’aplicarà als qui presten serveis en la primera destinació per compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de la situació d’excedència forçosa.
6. Els mestres que participen des de la primera destinació definitiva
obtenguda per concurs, al qual van haver de participar obligatòriament des de la
situació de provisionalitat de nou ingrés, podran optar perquè se’ls apliqui, en
lloc de l’apartat a) del barem, la puntuació corresponent a l’apartat c) del mateix
barem; en aquest cas, es consideraran com a provisionals tots els anys de servei.
B) TEMPS DE PERMANÈNCIA ININTERROMPUDA AMB
DESTINACIÓ DEFINITIVA EN EL CENTRE O LLOC SINGULAR DES
DEL QUAL SOL·LICITEN QUAN AQUESTS TENGUIN LA
QUALIFICACIÓ D’ESPECIAL DIFICULTAT.
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No es computarà, a aquest efecte, el temps de permanència fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de servei, amb llicència d’estudis o en supòsits anàlegs.
2.- En els supòsits de supressió de la plaça o de pèrdua de la destinació per
compliment de sentència o per recurs, o pel fet de provenir de la situació d’excedència forçosa, s’aplicaran els mateixos criteris indicats per a aquests casos a
l’anterior apartat a).
C) TEMPS TRANSCORREGUT EN SITUACIÓ DE PROVISIONALITAT PELS FUNCIONARIS DE CARRERA QUE MAI NO HAN OBTENGUT
DESTINACIÓ DEFINITIVA
- 1,0000 punt per any de servei.
Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,0833 per cada mes complet.
Els serveis d’aquesta classe prestats en centres o llocs classificats com a
d’especial dificultat donaran dret, a més, a la puntuació establerta a l’apartat b)
d’aquest barem.
D) ANYS DE SERVEI ACTIU COM A FUNCIONARI DE CARRERA
DEL COS DE MESTRES
- 1,0000 punt per cada any de servei.
Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,0833 punts per cada mes
complet.
Documentació justificativa: l’Administració acreditarà d’ofici la puntuació corresponent als apartats anteriors, a excepció dels serveis prestats per funcionaris procedents d’altres administracions educatives que s’hauran de justificar amb el full de serveis certificat per l’administració d’origen.
E) FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT.
Als efectes d’aquest apartat, se sumaran les hores, o si és el cas, els crèdits de tots els cursos i no es puntuarà la resta del nombre d’hores inferior a deu.
Si no consta altra cosa, quan els cursos s’expressin en crèdits, s’entendrà
que cada crèdit equival a deu hores.
Només es valoraran els cursos que tractin sobre especialitats pròpies del
cos de mestres o sobre aspectes científics, didàctics o d’organització relacionats
amb activitats pròpies del cos indicat o amb les noves tecnologies aplicades a
l’educació.
e.1) Cursos impartits.
- Per participar com a ponent, professor, director, coordinador o tutor de
cursos de formació permanent (entesos en les diferents modalitats de grups de
treball, seminaris, grups de formació en centres, cursets, etc.) convocats pels
òrgans centrals o perifèrics de les administracions públiques amb competències
educatives o realitzats per institucions sense ànim de lucre que hagin estat
homologats o reconeguts per aquestes mateixes administracions educatives, i els
convocats per les universitats:
- 0,1000 punts per cada 10 hores acreditades, fins a un màxim d’1,0000
punt.
Documentació justificativa: Fotocòpia compulsada del document acreditatiu.
e.2) Cursos superats:
- Per l’assistència a cursos de formació permanent del professorat (entesos com s’assenyala al punt anterior) convocats pels òrgans centrals o perifèrics
de les administracions públiques amb competències educatives o realitzats per
institucions sense ànim de lucre que hagin estat homologats o reconeguts per
aquestes mateixes administracions educatives i els convocats per les universitats:
- 0,1000 punts per cada 10 hores de cursos superats i acreditats, fins a un
màxim de 2,0000 punts.
Quan els cursos es valorin en crèdits, s’entendrà que cada crèdit és equivalent a 10 hores.
Documentació justificativa: Fotocòpia compulsada del document acredi-

1.- Quan la plaça des de la qual es participa tengui la qualificació d’especial dificultat per tractar-se de difícil exercici, s’afegirà la següent puntuació a
la de l’apartat anterior:
- Pel primer, segon i tercer any: 0,5000 punts per any.
- Pel quart any: 1,0000 punt.
- Pel cinquè any: 1,5000 punts.
- Pel sisè, setè, vuitè, novè i desè any: 2,0000 punts per any.
- Per l’onzè i següents: 1,0000 punt per any.
Les fraccions d’any es computaran de la manera següent:
- la fracció de sis mesos o superior, com un any complet; la fracció inferior a sis mesos, no es computa.

tatiu.
e.3) Per cada especialitat del cos de mestres diferent d’aquella per la qual
hi va ingressar, adquirida mitjançant el procediment establert en el Reial decret
850/1993, de 4 de juny, d’adquisició de noves especialitats: 0,5000 punts.
Documentació justificativa: Fotocòpia compulsada de la credencial d’adquisició de la nova especialitat o certificació de l’administració educativa
corresponent en què hi consti que l’especialitat s’obtingué mitjançant el procediment previst al RD 850/1993, de 4 de juny.
Per aquest apartat e) es pot atorgar fins a un màxim de 3,5000 punts.
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F) TITULACIONS ACADÈMIQUES DIFERENTS DE LES AL·LEGADES PER A L’INGRÉS AL COS.
f.1) Per posseir el títol de doctor: 2,5000 punts.
f.2) Titulacions de segon cicle: pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures o títols declarats legalment equivalents:
1,5000 punts.
f.3) Titulacions de primer cicle: per cada diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats legalment equivalents o pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,5000 punts.
Per aquest apartat f) es pot atorgar fins a un màxim de 3,0000 punts.
Únicament es tendran en compte, a l’efecte de ser valorats, els títols amb validesa oficial a l’Estat espanyol. Quant a la baremació de la titulació de primer
cicle, no es considerarà com a tal la superació dels cursos d’adaptació.
Documentació justificativa: Fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrit o, si s’escau, dels certificats d’abonament dels drets d’expedició, d’acord
amb el que disposa l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE de dia 13). Pel que fa als estudis corresponents al primer cicle, certificació acadèmica per la qual s’acrediti que han estat superats.
g) ‘Altres mèrits’ de l’ANNEX I del RD 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE de dia 6)
g.1) Valoració del treball realitzat. Publicacions. Titulacions d’ensenyaments de règim especial. Per aquests subapartats s’atorgarà un màxim de 10,0000
punts.
g.1.1) Director/a en centres públics docents o en centres de professors i recursos, o institucions anàlogues establertes per les Administracions educatives en
les seves convocatòries específiques, així com Director d’Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles : 1,5000 per any.
Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,1250 per mes complet.
g.1.2) Vicedirector/a, Subdirector/a, Secretari/a i cap d’estudis i assimilats en centres públics docents: 1 punt per any.
Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,0833 punts per cada mes complet.
g.1.3) Coordinador/a de cicle o assessor/a de formació permanent o figures anàlogues: 0,5000 punts per any. Les fraccions es computaran a raó de 0,0410
punts per cada mes complet.
Per aquests subapartats només es valoraran els càrrecs exercits com a funcionari de carrera.
Quan es produeixi l’exercici simultani de càrrecs, no podrà acumular-se la puntuació i només se’n valorarà un.
g.1.4) Per cada any de serveis realitzats a l’administració educativa en llocs de nivell de complement de destinació igual o superior a l’assignat al cos pel qual
participa: 1,5000 punts.
Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,1250 per cada mes complet.
Documentació justificativa: Per a cadascun d’aquests subapartats, fotocòpia compulsada del nomenament amb diligència de possessió i cessament o, si s’escau, certificació de la Direcció General de Personal Docent en què consti la presa de possessió i cessament o que durant aquest curs continua en el càrrec docent o
de l’Administració educativa.
g.1.5) Per publicacions de caràcter didàctic sobre disciplines objecte del concurs o relacionades directament amb aspectes generals o transversals del currículum o amb l’organització escolar: fins a un màxim d’1,0000 punt.
g.1.6) Per publicacions de caràcter científic i projectes i innovacions tècniques sobre les disciplines objecte del concurs: fins a un màxim d’1,0000 punt.
Documentació justificativa: els exemplars corresponents a les publicacions al·legades. En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic, es
presentarà un informe oficial en el qual l’organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la base de dades bibliogràfica. En aquest document s’indicarà
la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l’any i la pàgina inicial i final.
Les publicacions que es presentin només es valoraran per una o altra modalitat, mai les dues simultàniament. No seran valorades les publicacions que no portin l’ISBN, si estan obligades a portar-lo segons el Decret 2984/1972, de 2 de novembre (BOE del 4). Tampoc seran valorades aquelles en les que l’autor sigui l’editor de les mateixes.
g.1.7) Titulacions d’ensenyament de règim especial.
Les titulacions de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes i els conservatoris de música i dansa es valoraran de la manera següent:
- Música i dansa: Grau mitjà: 0,5000 punts.
Ensenyament d’idiomes:
- Cicle elemental: 0,5000 punts
- Cicle superior: 0,5000 punts.
Documentació justificativa: Fotocòpia compulsada de tots els títols al·legats o certificació acreditativa d’haver superat els cursos que s’exigeixen per a obtenir-los.
g.2) Exclusivament per a places del País Basc i de la Comunitat autònoma de València, la convocatòria específica corresponent a les places ubicades al País
Basc o a la Comunitat autònoma de València podrà assignar fins a un màxim de 5,0000 punts als mèrits que s’hi determinin en funció de les peculiaritats lingüístiques a què es refereix l’apartat g) de l’annex I del RD 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE del 6).

Per aquest apartat g) es poden atorgar fins a un màxim de 15,0000 punts.
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04 Illes Balears

07 Illes Balears

05 Canàries

35 Las Palmas
38 S.C. Tenerife

06 Cantàbria

39 Cantàbria

07 Castella i Lleó

05 Àvila
09 Burgos
24 Lleó
34 Palència
37 Salamanca
40 Segòvia
42 Sòria
47 Valladolid
49 Zamora

08 Castella – La Manxa

02 Albacete
13 Ciutat Reial
16 Conca
19 Guadalajara
45 Toledo

09 Catalunya

08 Barcelona
17 Girona
25 Lleida
43 Tarragona

10 Extremadura

06 Badajoz
10 Càceres

11 Galícia

15 La Corunya
27 Lugo
32 Orense
36 Pontevedra

12 La Rioja

26 La Rioja

13 Madrid

28 Madrid

14 Múrcia

30 Múrcia

15 Navarra

31 Navarra

16 València

03 Alacant
12 Castelló
46 València

17 País Basc

01 Àlaba
20 Guipúscoa
48 Biscaia

18
19

51 Ceuta
52 Melilla

35

071 Mallorca
072 Menorca
073 Eivissa
074 Formentera

PETICIONS D’ILLES (APARTAT C DE LA SOL·LICITUD)
14. Només hauran d’emplenar aquest apartat els participants que puguin
ser destinats lliurement per l’Administració, és a dir, els participants de l’apartat 6 de les modalitats 3, 6, 8 o 10 i els qui han exhaurit les 6 convocatòries de
les modalitats 4, 5 i 9, i també aquells de la modalitat 7 que han
exhaurit les 3 convocatòries. S’anul·laran les peticions a tots els concursants que no compleixin aquests requisits.
15. Aquests participants hauran d’indicar almenys una illa d’aquesta
comunitat on puguin ser destinats d’ofici per l’Administració si no aconsegueixen destinació en les peticions a centre i/o localitat i especialitat. Només s’adjudicarà destinació forçosa a centres de l’illa o illes que consignin. Serà voluntària la senyalització de més d’una illa a aquest efecte. El codi constarà de tres
dígits, segons la taula que hi ha al punt 17 d’aquestes instruccions.
D’altra banda, els participants hauran de consignar, per ordre de preferència, totes les especialitats per a les quals estan habilitats perquè es puguin tenir
en compte en el moment d’adjudicar d’ofici, destinació a centre i especialitat.
16. CODIS D’ESPECIALITATS
16.1 Centres públics d’educació infantil/ primària i d’educació especial
ESPECIALITATS

CODI

ESPECIALITATS

CODI

Pedagogia terapèutica

36

Filologia, castellà i anglès

32

Audició i llenguatge

37

Educació Física

34

Educació infantil

31

Educació musical

35

Primària

38

Atenció a la diversitat

40

16.2 IES amb primer cicle d’educació secundària obligatòria
ESPECIALITATS

CODI

ESPECIALITATS

CODI

Pedagogia terapèutica

60

Matemàtiques

23

Audició i llenguatge

61

Ciències naturals

22

Llengua estrangera: anglès

25

Geografia i història

21

Llengua estrangera: francès

26

Educació física

27

Llengua castellana i literatura

24

Música

28

Llengua catalana i literatura

62

Atenció a la diversitat

41

16.3 Centres d’educació de persones adultes
ESPECIALITATS

CODI

Primària

74
Geografia i història

Llengua estrangera: anglès
Llengua castellana i literatura

42
43

ESPECIALITATS
Llengua catalana i literatura

CODI
46

44
Matemàtiques i ciències naturals 45

17. CODIS DE COMUNITATS AUTÒNOMES, PROVÍNCIES I ILLES
CODIS CCAA
01 Andalusia

CODIS PROVÍNCIES
04 Almeria
11 Cadis
14 Còrdova
18 Granada
21 Huelva
23 Jaén
29 Màlaga
41 Sevilla

02 Aragó

22 Osca
44 Terol
50 Saragossa

03 Astúries

33 Astúries

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Amb la finalitat de fer menys dificultosa la tasca de les comissions de
baremació, heu d’incloure en els dos sobres que us donarà l’Administració la
instància i la documentació acreditativa dels mèrits, separada de la manera
següent :

CODIS ILLES

Sobre blanc: la instància i la documentació corresponent als apartats g.1.1,
g.1.2, g.1.3, g.1.4 i l’acreditació de la titulació de català.

Sobre crema: la documentació corresponent als apartats e.1, e.2, e.3, f.1,
f.2, f.3, g.1.5, g.1.6, g.1.7

BOIB

36

07-11-2006

Num. 157

Annex III A: relació de centres d’infantil / primària
CODI

NOM

ADREÇA

CODI
CP
LOCALITAT

LOCALITAT

MUNICIPI

ZONA NÚMERO
DE
D’ORDRE
CONCURS

07000194
07007231
07000251
07000467
07007243
07006263
07000509
07000534
07007255
07006809
07012098
07000546
07007048
07008466

CP ES VINYET
CP ELS MOLINS
EEI SES BASSETES
CP MESTRE COLOM
CP GASPAR SABATER
CP MIGJORN
CP SES QUARTERADES
CP GALATZÓ
CP CAS SABONERS
CP JAUME I
CP SON CALIU
CP XALOC
CP PUIG DE SA GINESTA
CP PUIG DE SA MORISCA

070050001
070050004
070050003
070100002
070100004
070110013
070110003
070110004
070110007
070110009
070110009
070110008
070110012
070110012

ANDRATX
ARRACÓ, S’
PORT D’ANDRATX
BUNYOLA
PALMANYOLA
BENDINAT
CALVIÀ
CAPDELLÀ, ES
MAGALUF
PALMANOVA
PALMANOVA
PEGUERA
SANTA PONÇA
SANTA PONÇA

ANDRATX
ANDRATX
ANDRATX
BUNYOLA
BUNYOLA
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ
CALVIÀ

070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014

1
3
2
5
6
7
8
9
10
11
208
12
13
15

07007516
07007267
07000935
07000960
07000984
07008788
07001681
07007000
07008041
07002397
07002439
07002464
07004114
07002592
07002610
07006551
07002658
07002683
07002749
07002750
07004163
07002907
07005994
07002831
07006691
07002932
07002774
07004011
07003304
07003900
07003225
07003250
07002889
07002804
07003821
07003791
07002919
07002865
07006895
07005982
07003213
07002841
07002956
07002853
07002968
07013401
07006007
07012895
07002981
07007772
07005933
07004102
07004138
07004229
07004321
07006861
07004311
07005945
07013127
07013221
07004621
07005568
07006287
07005593
07005660
07005601
07006330
07004345
07006688
07006524

CP SES ROTES VELLES
CP SON FERRER
CP ROBERT GRAVES
CP GABRIEL COMAS I RIBAS
CP GABRIEL PALMER
CP FORNALUTX
CP S’ALGAR
CP SON VERÍ
CP BADIES
EEI GABRIEL JANER MANILA
CP BLANQUERNA
CP MIQUEL COSTA I LLOBERA
CP S’ARANJASSA
CP ELS TAMARELLS
CP CAN PASTILLA
CP SA CASA BLANCA
CP COLL D’EN RABASSA
CP SON FERRIOL
CP ESTABLIMENTS
CP GÈNOVA
CP SA INDIOTERIA
CPALEXANDRE ROSSELLÓ
CP CAMILO JOSE CELA
CP DE PRÀCTIQUES
CP ES PONT
CP ES VIVERO
CP EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ
CP FELIP BAUÇÀ
CP GABRIELALZAMORA
CP GABRIEL VALLSECA
CP INFANTE DON FELIPE
CP JAFUDÀ CRESQUES
CP JOAN CAPÓ
CP LA SOLEDAT
CP MARIAN AGUILÓ
CP MÀXIM ALOMAR JOSA
CP MIQUEL COSTA I LLOBERA
CP MIQUEL PORCEL
CP PINTOR JOAN MIRÓ
CP RAFAL NOU
CP RAFAL VELL
CP REI JAUME I
CP SANTA CATALINA
CP SANTA ISABEL
CP SON CANALS
CP SON PISÀ
CP SON OLIVA
CP SON RULLAN
CP VERGE DE LLUC
EEI PAULA TORRES
CP ES PIL·LARÍ
CP SANT JORDI
CP ES SECAR DE LA REAL
CP MARIAANTÒNIA SALVÀ
CPANSELM TURMEDA
CP SON ANGLADA
CP SON QUINT
CP SON SERRA
CP CAS CAPISCOL
CP SES CASES NOVES
CP PUIG DE NA FÀTIMA
EEI L’HORTA
CP PERE CERDÀ
CP ES FOSSARET
CP ES PUIG
CP SES MARJADES
CP NICOLAU CALAFAT
CPARIANY
CP NA CARAGOL
CP COLÒNIA DE SANT PERE

GALÍCIA, 66
CAMÍ DES CASTELLÀS, 18
ISAAC PERAL, 75
NUNYO SANÇ, 9
GARDÈNIES, 8
ARQUITECTE FRANCESC CASAS, 14
SES QUARTERADES, S/N
ESGLÉSIA, 44
COLOMS, 15
LLEÓ, 8
SARAGOSSA S/N
PALMIRA, S/N
AVINGUDA DE SON PILLO, 3
AVINGUDA DEL PUIG
DE SA MORISCA S/N
SIL, 21
OCELL DEL PARADÍS, 113
CAMÍ DES VINYET, S/N
CA L’AMET, 5
GABRIEL PALMER, 1
SA RUTLANA, S/N
SANT BARTOMEU, S/N
DRAGONERA, S/N
FRAGATA, S/N
WEYLER, 1
CAÜLLS, 21
CARRETERA DE PÒRTOL, S/N
CARRETERA MILITAR, S/N
CAMÍ DE CA NA GABRIELA, 36
SERTORI, 2
PLAÇA MOLINS DE VENT, 6
BAILEN, 38
MARGALIDA MONLAU, 59
CAMÍ DE SARRIÀ, S/N
BARRANC, 2
GREMI DE TINTORERS, 2
MIQUEL SANTANDREU, 48
PERÚ, 2
CARRETERA DE VALLDEMOSSA, 15
INDALECIO PRIETO, S/N
CRÈDIT BALEAR, 15
PLAÇA BERENGUER DE PALOU, 6
GERMANS GARCÍA PEÑARANDA, 11
ESCOLA GRADUADA, 6
MARE DE DÉU DE LA VICTÒRIA, 36
CAPITÀ RAMONELL BOIX, 81
FAUST MORELL, 27
SANTA FLORENTINA, 63
REGAL, 16
SALVADOR DALÍ, 15
ROBERT GRAVES , 45
GENERAL RIERA, 61
CAMÍ DE SON CLADERA, 1
AVINGUDA DE MÈXIC, 3
SELVA, 11
INDALECIO PRIETO, 50
PLAÇA DE SA FEIXINA, 1
CARO, 36
PLAÇA DE SANTA ISABEL, 1
BISBE CABANELLES,
VICENS JOAN ROSSELLÓ RIBAS S/N
TOMÁS LUÍS DE VICTORIA, 9
PAVELLONS SON RULLAN, S/N
GOYA, 1
AMER, 53
CAMÍ DE SON FANGOS, 241
PLAÇA DEL BISBE PLANAS, S/N
CAN VICARI, 9
PASSATEMPS, 125
CAP BLANC, 15
REVEREND GABRIEL BESTARD, 38
CATALINA MARCH, 4
MARIBEL, 48
LEOCADIA DE TOGORES S/N
JUAN PONS I MARQUÉS S/N
MAJOR, 6
REVEREND MIQUEL ROSSELLÓ, 4
CANONGE OLIVER, 12
JOAN MARQUÈS ARBONA, 9
CARRETERA DE POLLENÇA, S/N
CAMÍ DE SES MARJADES, S/N
AMETLLERS, S/N 80
MAJOR, S/N
PERE AMORÓS ESTEVA, 2
PLAÇA DE SANT PERE, S/N

SANTA PONÇA
SON FERRER
DEIÀ
ESPORLES
ESTELLENCS
FORNALUTX
ARENAL, S’
ARENAL, S’
BADIA GRAN
PLA DE NA TESA, ES
PONT D’INCA, ES
PÒRTOL
ARANJASSA, S’
ARENAL, S’
CAN PASTILLA
CASA BLANCA, SA
ES COLL D’EN RABASSA,
CREU VERMELLA, SA
ESTABLIMENTS
GÈNOVA
INDIOTERIA, SA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PIL.LARÍ, ES
SANT JORDI
ES SECAR DE LA REAL,
SON SARDINA
VILETA, SA
VILETA, SA
VILETA, SA
VILETA, SA
PALMA
PONT D’INCA, ES
PUIGPUNYENT
HORTA, L’
PORT DE SÓLLER
SÓLLER
SÓLLER
SÓLLER
VALLDEMOSSA
ARIANY
ARTÀ
COLÒNIA DE SANT PERE

CALVIÀ
CALVIÀ
DEIÀ
ESPORLES
ESTELLENCS
FORNALUTX
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
MARRATXÍ
MARRATXÍ
MARRATXÍ
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
MARRATXI
PUIGPUNYENT
SÓLLER
SÓLLER
SÓLLER
SÓLLER
SÓLLER
VALLDEMOSSA
ARIANY
ARTÀ
ARTÀ

070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070026
070026
070026

14
16
17
18
19
203
21
22
20
23
24
26
63
64
27
65
28
66
31
32
67
41
56
35
58
43
33
54
50
53
48
49
40
34
52
51
42
38
59
55
47
36
44
37
45
217
57
205
46
62
29
72
30
73
69
71
68
70
210
212
74
75
76
77
79
78

07150
07159
07157
07110
07193
07015
07184
07196
07182
07181
07181
07160
07180
07180

070110012 07180
070110017 07182
070180001 07179
070200002 07190
070210001 07192
070250001 07109
070310001 07600
070310001 07600
070310005 07609
070360003 07009
070360004 07009
070360005 07141
070400001 07199
070400002 07600
070400003 07610
070400005 07199
070400006 07007
070400007 07198
070400008 07010
070400009 07015
070400010 07009
070400012 07006
070400012 07007
070400012 07010
070400012 07008
070400012 07008
070400012 07003
070400012 07010
070400012 07002
070400012 07008
070400012 07007
070400012 07005
070400012 07008
070400012 07007
070400012 07011
070400012 07015
070400012 07010
070400012 07009
070400012 07007
070400012 07008
070400012 07008
070400012 07011
070400012 07013
070400012 07005
2507040001207005
070400012 07013
070400012 07009
070400012 07009
070400012 07009
070400012 07007
070400013 07608
070400015 07199
070400016 07010
070400018 07120
070400019 07011
070400019 07011
070400019 07013
070400019 07013
070400012 07010
070360004 07009
070450002 07194
070610002 07100
070610003 07108
070610004 07100
070610004 07100
070610004 07100
070630004 07170
079010001 07529
070060001 07570
070060002 07579

81
82
83
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07006354
07000716
07008031
07002038
07007711
07002026
07002233
07002245
07007097
07002257
07002300
07004382
07004862
07007310

CP S’AUBA
CP S’ALZINAR
CP TALAIOT
CP ES CANYAR
CP JAUME VIDAL I ALCOVER
CP SIMÓ BALLESTER
EEI ANTONI MAURA
EEI SA TORRE
CP MITJÀ DE MAR
CP SES COMES
CP MESTRE PERE GARAU
CP JUNÍPER SERRA
CP SON JUNY
CP PUNTA DE N’AMER

AVINGUDA FLOREAL , 37070140001
GÓMEZ ULLA, S/N
LLAMPÚGOL, S/N
ES CANYAR, S/N
ES SERRALT, S/N
AVDA. SALVADOR JUAN, 20
PASSEIG D’ANTONI MAURA, 54
ROSSELLÓ, 3
ESTRIBORD, S/N
CARAVEL·LES, 44
ESCOLA, S/N
ESCULTOR GALMÉS, S/N
PASSEIG DE JOAN MAS I MATAS, S/N
ROSELLES, S/N

07590
070140002
070330002
070330006
070330006
070330006
070330006
070330006
070330009
070330009
070330011
070410002
070490001
070510005

07005003

CP MESTRE GUILLEM GALMÉS

ESCOLES, 57

070510002 07530

07006329

CP SANT MIQUEL

S’ESTACIÓ, 8

070510003 07540

07007334
07005684
07005787

CP NA PENYAL
SES AFORES, S/N
CP JAUME FORNARIS I TALTAVULL CREUS, S/N
CP ES CREMAT
JOAN MIRÓ, 4

070620003 07560
070620008 07550
070650001 07250

07000091

CP INSPECTOR DOCTOR
COMAS CAMPS
CP ÀNGEL RUIZ I PABLO
CPANTONI JUAN ALEMANY
CP MARE DE DÉU DE GRÀCIA
CP MARE DE DÉU DEL CARME
CP MATEU FONTIRROIG
CP SA GRADUADA
CP TRAMUNTANA

07002002
07005064
07012974
07000790
07000777
07000868
07007701
07001149
07005970
07002518
07002531
07000029
07008752
07000108
07007361
07007826
07000388
07000418
07000561
07000881
07000911
07001514
07001575
07001599
07001629
07001642
07002324

AVINGUDA VERGE
DEL TORO, 84
CARRER DE S’ESCOLA, S/N
SANTA EULÀLIA, 89
AVDA. VIVES LLULL, 17
MÀRIUS VERDAGUER, 7
AVDA. VIVES LLULL, 1
AVDA. JOSEP MARIA QUADRADO, 12
CTRA. DE FAVÀRITX,
S/N APARTAT 800 DE CORREUS
EEI SANT CLIMENT
SANT GABRIEL, 12
CP SANT LLUÍS
CARRER D’ALLEMAND, 122
CP CIUTADELLA
GUSTAU MAS S/N
CP JOAN BENEJAM
PLAÇA DES BORN, S/N
CP MARE DE DÉU DEL TORO
CARRER DE LA PAU, S/N
CP PERE CASASNOVAS
CAMÍ VELL, S/N
CP PINTOR TORRENT
PINTOR TORRENT, S/N
CP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA AVINGUDA DE SON MORERA, S/N
CP FORNELLS
VIA DE RONDA, S/N
CP MARE DE DÉU DEL TORO
AVINGUDA DEL MESTRE GARÍ, 1
CP FRANCESC D’ALBRANCA
CAMÍ DE LA MALA GARBA, S/N
CP SANT BARTOMEU
PERE ROSSELLÓ I OLIVER, 46
CPALCÚDIA
ECLIPSE, S/N
CP PORTA DES MOLL
PLAÇA DE CARLES V, 9
CP NORAI
BALEARS, 12
CP S’ALBUFERA
ANTONI MARIAALCOVER, 2
CP NOSTRA SENYORA DE ROBINESCAMÍ DE S’AIGUA, 38
CP ELS MOLINS
ELS MOLINS, 57
CP LLORENÇ RIBER
CAMÍ DE SON PERELLÓ, S/N
CP BARTOMEU ORDINES
AVDA. FCA. HOMAR I PASQUAL, 20
CP SOR MARIA RAMIS MUNAR
CAPS DE BOU, S/N
CP LLEVANT
AVINGUDA DEL REI JAUME I, S/N
CP PONENT
AVINGUDA DEL RAIGUER, S/N
CPANTÒNIAALZINA
PASSATGE DE BAIX DE SA RIBA, S/N
CP ES PUIG
AFORES, S/N
CP DURAN ESTRANY
DOCTOR FLEMING, 35
CP MONTAURA
SALVADOR BELTRAN, S/N

07002348

CPANTONI MONJO

07002567
07004564
07004576
07007887
07004424
07006317
07004461
07012858
07005076
07005246
07005261
07005295

07005751
07001812
07001836
07001800
07006378
07001824
07001861

ESCOLA DE NINS, S/N

CALA RAJADA
07580
CAPDEPERA
07687
CALA MORLANDA
07500
MANACOR
07500
MANACOR
07500
MANACOR
07500
MANACOR
07500
MANACOR
07680
PORTOCRISTO
07680
PORTOCRISTO
07509
SON MACIÀ
07520
PETRA
07240
SANT JOAN
07687
COMA, SA

070026
070026
070026
070026
070026
070026
070026
070026
070026
070026
070026
070026
070026
070026

84
85
86
88
91
87
89
90
93
92
94
95
96
97

070026

98

070026

99

070026
070026
070026

100
101
102

070020001 07730

CALA MILLOR
SON SERVERA
VILAFRANCA DE
BONANY
ALAIOR

CAPDEPERA
CAPDEPERA
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
PETRA
SANT JOAN
SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR
SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR
SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR
SON SERVERA
SON SERVERA
VILAFRANCA DE
BONANY
ALAIOR

070038

103

070640002
070320010
070320010
070320010
070320010
070320010
070320010

07720
07702
07703
07702
07701
07703
07409

CASTELL, ES
MAÓ
MAÓ
MAÓ
MAÓ
MAÓ
MAÓ

CASTELL, ES
MAÓ
MAÓ
MAÓ
MAÓ
MAÓ
MAÓ

070038
070038
070038
070038
070038
070038
070038

104
106
108
105
110
107
109

070320012
070520014
070150003
070150003
070150003
070150003
070150003
070230001
070370001
070370002
079020001
070010001
070030001
070030001
070030003
070030003
070080002
070090001
070120001
070160001
070170001
070270001
070270001
070280001
070290001
070300001
070340001

07712
07710
07760
07760
07760
07760
07760
07750
07748
07740
07749
07340
07400
07400
07410
07410
07350
07311
07310
07330
07144
07300
07300
07518
07360
07430
07312

SANT CLIMENT
SANT LLUÍS
CIUTADELLA
CIUTADELLA
CIUTADELLA
CIUTADELLA
CIUTADELLA
FERRERIES
FORNELLS
MERCADAL, ES
MIGJORN GRAN, ES
ALARÓ
ALCÚDIA
ALCÚDIA
PORT D’ALCÚDIA
PORT D’ALCÚDIA
BINISSALEM
BÚGER
CAMPANET
CONSELL
COSTITX
INCA
INCA
LLORET
LLOSETA
LLUBÍ
MANCOR DE LA VALL

MAÓ
070038
SANT LLUÍS
070038
CIUTADELLA
070040
CIUTADELLA
070040
CIUTADELLA
070040
CIUTADELLA
070040
CIUTADELLA
070040
FERRERIES
070040
MERCADAL, ES 070040
MERCADAL, ES 070040
ES MIGJORN GRAN,070040
ALARÓ
070051
ALCÚDIA
070051
ALCÚDIA
070051
ALCÚDIA
070051
ALCÚDIA
070051
BINISSALEM
070051
BÚGER
070051
CAMPANET
070051
CONSELL
070051
COSTITX
070051
INCA
070051
INCA
070051
LLORET
070051
LLOSETA
070051
LLUBÍ
070051
MANCOR DE LA 070051
VALL
MARIA DE LA
070051
SALUT
MURO
070051
POBLA, SA
070051
POBLA, SA
070051
POBLA, SA
070051
POLLENÇA
070051
POLLENÇA
070051
POLLENÇA
070051
POLLENÇA
070051
SANTA EUGÈNIA 070051
SANTA MARGALIDA070051
SANTA MARGALIDA070051

SANT LLORENÇ DES
CARDASSAR
SON CARRIÓ

070350001 07519

MARIA DE LA SALUT

CP GUILLEM BALLESTER I CERDÓ AVINGUDA DE STA MARGALIDA, S/N
CP NOSTRA SENYORA DE VIALFÀSRENOU, 159
CP SA GRADUADA
FADRINS, S/N
CP TRESORER CLADERA
MERCAT, S/N
CP JOAN MAS
CARRETERA DEL PORT, S/N
CP MIQUEL COSTA I LLOBERA
SOR CIFRE DE COLONYA, S/N
CP MIQUEL CAPLLONCH
METGE LLOPIS, 1
CP PORT DE POLLENÇA
MESTRE ALBERTÍ, 1
CP MESTRE GUILLEMET
JOSEP BALAGUER, S/N
CP VORA MAR
BONA VISTA, 93
CP ELEONOR BOSCH
PROGRÉS, S/N
CP MELCIOR ROSSELLÓ
I SIMONET
PLAÇAANDREU TORRENS, 4

070390001
070440001
070440001
070440001
070420004
070420004
070420005
070420005
070530004
070550001
070550002

MURO
POBLA, SA
POBLA, SA
POBLA, SA
POLLENÇA
POLLENÇA
PORT DE POLLENÇA
PORT DE POLLENÇA
SANTA EUGÈNIA
CAN PICAFORT
SANTA MARGALIDA

07006561
07006573
07007723
07005453
07004758
07005532
07007814
07001393
07001435
07007279

CP ES TORRENTET
CP SES ROQUES
CP S’OLIVAR
CP ES PUTXET
CP CAN BRIL
CP SA QUINTANA
CP CAN CANTÓ
CP CAN MISSES
CP CAS SERRES
CP POETA VILLANGÓMEZ

070580001
070580002
070580003
070580004
070470005
070600001
070260001
070260001
070260001

07001289
07006366
07001307
07001277

CP PORTAL NOU
CP SA BLANCA DONA
CP SA BODEGA
CP SA GRADUADA

070260001
070260001
070260001
070260001
070260001

SELVA, 17
LLUNA, 14
ALFONSO XIII, 10
CARRER DE SES ESCOLES, 14
CAN BRIL, S/N
BOUS, 18
JONDAL, S/N
CARRETERA DE CORONA, S/N
MÚSIC FERMÍ MARÍ, 2
FELIP CURTOIS I VALLS, S/N CAS SERRES
MADRID, S/N
CARRETERA DE SANT ANTONI, KM 1,2
CANÀRIES, 12
MADRID, S/N

37

07440
07420
07420
07420
07460
07460
07470
07470
07142
07458
07450

070560001 07320

111
112
207
114
113
115
116
120
118
117
119
121
202
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
141
142
143
138
139
140
204
144
145
146

070051

147

07369
07314
07314
07313
07140
07510
07800
07800
07800

SANTA MARIA DEL CAMÍ SANTA MARIA
DEL CAMÍ
BINIAMAR
SELVA
CAIMARI
SELVA
MOSCARI
SELVA
SELVA
SELVA
SENCELLES
SENCELLES
SINEU
SINEU
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA

070051
070051
070051
070051
070051
070051
070063
070063
070063

148
149
150
151
152
153
161
157
158

07800
07800
07800
07800
07800

EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA

070063
070063
070063
070063
070063

160
155
159
156
154

EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA

BOIB
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07004667

CP BUSCASTELL

CTRA. SANTAAGNÈS, KM. 5,7

070460002 07820

07004680

CP CAN COIX

CTRA. SANTAAGNÈS, KM 1,5

070460002 07820

07006962

CP CERVANTES

MARINO RIQUER, S/N

070460002 07820

07007061

CP GUILLEM DE MONTGRÍ

CTRA. SANTAAGNÈS, S/N

070460002 07820

07004631

CP VARA DE REY

VARA DE REY, 32

070460002 07820

07006706

CP SANT MATEU DE BAIX

CTRA. SANTA GERTRUDIS, KM. 6

070460003 07816

07004710

CP SANT RAFEL

CTRA. SANT ANTONI, KM. 10

070460004 07816

07004734

CP SANTAAGNÈS DE CORONA

CTRA. CORONA, KM. 11,5

070460005 07828

07004904

CP LABRITJA

CARRETERA D’EIVISSA, S/N

070500001 07810

07006160
07004931

CP TORRES DE BALÀFIA
CP BALANSAT

SANT LLORENÇ, 3
CTRA. D’EIVISSA, S/N

070500002 07812
070500003 07815

07004795

CP ES VEDRÀ

ESCOLES NOVES, S/N

070480002 07839

07007541

CP CAN GUERXO

CAN GUERXO, S/N

070480004 07817

07004825

CP SANT JORDI

CARRETERA DE L’AEROPORT, S/N

070480004 07817

07004771

CP L’URGELL

AVDA. DEL DIPUTAT JOSEP RIBAS, S/N 070480005 07830

07007073

CP NOSTRA SENYORA DE JESÚS

SES VINYES, 10

070540001 07819

SANT JOAN DE
LABRITJA
SANT LLORENÇ DE
SANT MIQUEL DE
BALANSAT
SANT AGUSTÍ DES
VEDRÀ
SANT JORDI DE SES
SALINES
SANT JORDI DE SES
SALINES
SANT JOSEP DE SA
TALAIA
JESÚS

07005091

CP PUIG D’EN VALLS

PUIG D’EN VALLS, S/N

070540002 07819

PUIG D’EN VALLS

07006202

CP SANT CARLES

CARRETERA DE SANT CARLES, S/N

070540003 07850

07005192

CP SANT CIRIAC

CAMÍ DEL PUIG DE MISSA, S/N

070540004 07840

07007322

CP SANTA EULÀLIA

MARGALIDAANKERMANN, S/N

070540004 07840

07005234

CP SANTA GERTRUDIS

CTRA. DE SANT MIQUEL, KM 10

070540005 07814

SANT CARLES DE
PERALTA
SANTA EULÀRIA DES
RIU
SANTA EULÀRIA DES
RIU
SANTA GERTRUDIS
DE FRUITERA

07013048

CP S’OLIVERA

FINCA S’OLIVERA S/N

070540002 07819

PUIG D’EN VALLS

07013206

CP VÉNDA D’ARABÍ

070540004 07840

07001186

RAFAEL SAINZ DE
LA CUESTA S/N
CP CAN RASPALLS
PARCEL·LA SUD DE
LA ILLETA 1ª
CP EL PILAR
NOSTRA SENYORA
DEL PILAR, S/N
CP SANT FERRAN DE SES ROQUES TARRAGONA, 26

070240006 07871

07007644

CP MESTRE LLUÍS ANDREU

070240007 07860

07000157
07000583
07006184
07001010
07005921
07006275
07001745
07002543
07004503
07007085
07005490
07006342

CP PARE BARTOMEU POU
CP JOAN VENY I CLAR
CP MIGJORN
CP INSPECTOR JOAN CAPÓ
CP REINA SOFIA
CP S’ALGAR
CP REI JAUME III
CP JOAN MAS I VERD
CP ESCOLA NOVA
CP COLÒNIA DE SANT JORDI
CP SES SALINES
CP MARE DE DÉU DE LA
CONSOLACIÓ
CP SANTA MARIA DEL MAR
CP CALONGE
CP SANT DOMINGO
CP BLAI BONET

07013361
07001174

07006937
07012883
07007784
07005398

SANT ANTONI DE
PORTMANY
SANT ANTONI DE
PORTMANY
SANT ANTONI DE
PORTMANY
SANT ANTONI DE
PORTMANY
SANT ANTONI DE
PORTMANY
SANT MATEU
D’ALBARCA
SANT RAFEL DE SA
CREU
SANTAAGNÈS

AVINGUDA DE
PORTO-SALÈ, S/N
RIBERA, 37
CABRERA, S/N
CARRETERA DE SANTANYÍ, 123
BELLPUIG, 22
RECTORIA, 21
CTRA FELANITX-PORTOCO LOM, S/N
PLAÇA DE RUFINO CARPENA, S/N
EMILI POU, S/N
LLUÍS VIVES, 1
GABRIEL ROCA, S/N
LA PAU, S/N
CONVENT, 13

070040001
070130001
070220001
070220003
070220004
070220006
070310003
070380001
070430001
070590002
070590003
070570001

07210
07630
07208
07200
07669
07670
07620
07230
07260
07638
07640
07691

SANTA EULÀRIA
DEL RIU
SANT JORDI DE
SES SALINES
PILAR DE LA MOLA,
EL
SANT FERRAN DE
SES ROQUES
SANT FRANCESC DE
FORMENTERA
ALGAIDA
CAMPOS
CAS CONCOS
FELANITX
HORTA, S’
PORTOCOLOM
LLUCMAJOR
MONTUÏRI
PORRERES
COLÒNIA DE S. JORDI
SALINES, SES
ALQUERIA BLANCA, SA

SANT ANTONI, S/N
PLAÇA DE SANT MIQUEL, S/N
SANT DOMINGO, S/N
GÓMEZ ULLA, S/N

070570002
070570004
070570006
070570008

07660
07669
07690
07650

CALA D’OR
CALONGE
LLOMBARDS, ES
SANTANYÍ

070480004 07817
070240003 07872

SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT JOAN DE
LABRITJA
SANT JOAN DE
SANT JOAN DE
LABRITJA
SANT JOSEP DE
SA TALAIA
SANT JOSEP DE
SA TALAIA
SANT JOSEP DE
SA TALAIA
SANT JOSEP DE
SA TALAIA
SANTA EULÀRIA
DES RIU
SANTA EULÀRIA
DES RIU
SANTA EULÀRIA
DES RIU
SANTA EULÀRIA
DES RIU
SANTA EULÀRIA
DES RIU
SANTA EULÀRIA
DES RIU

070063

164

070063

165

070063

166

070063

167

070063

163

070063

168

070063

169

070063

170

070063

162

070063
070063

171
172

070063

173

070063

175

070063

176

070063

177

070063

178

070063

179

070063

180

070063

181

070063

182

070063

183

070063

209

070063

211

070063

215

070075

184

FORMENTERA

070075

185

FORMENTERA

070075

186

ALGAIDA
CAMPOS
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
LLUCMAJOR
MONTUÏRI
PORRERES
SALINES, SES
SALINES, SES
SANTANYÍ

070087
070087
070087
070087
070087
070087
070087
070087
070087
070087
070087
070087

187
188
189
190
192
191
193
194
195
200
201
196

SANTANYÍ
SANTANYÍ
SANTANYÍ
SANTANYÍ

070087
070087
070087
070087

197
206
198
199

SANTA EULÀRIA
DES RIU
SANTA EULÀRIA
DEL RIU
SANT JOSEP
DE SA TALAIA
FORMENTERA

Annex III B: Relació de centres d’educació especial
CODI

NOM

ADREÇA

CODI
LOCALITAT

CP

LOCALITAT

MUNICIPI

ZONA DE
CONCURS

NÚMERO
D’ORDRE

07004023

CEE SON FERRIOL

AVINGUDA DEL CID, S/N

070400007

07198

CREU VERMELLA, SA

PALMA

070014

301

Annex III C: Relació d’equips d’atenció primerenca
CODI

EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA

LOCALITAT

07700180
07700179
07700167

MALLORCA
EIVISSA-FORMENTERA
MENORCA

PALMA
EIVISSA
CIUTADELLA

BOIB

Num. 157

07-11-2006

39

40

BOIB

Num. 157

07-11-2006

BOIB

07-11-2006

Num. 157

41

Annex V: relació d’instituts de secundària amb places de 1r cicle d’ESO.
CODI

NOM

ADREÇA

07008338
07008855

IES BALTASAR PORCEL
IES BENDINAT

07007899

IES CALVIÀ

07008363
07008065

IES SON FERRER
IES S’ARENAL

07008511
07008818
07003894
07007930
07007942
07008016
07006238
07006512
07003882
07007152
07007796

IES LLUCMAJOR
IES MARRATXÍ
IES ANTONI MAURA
IES ARXIDUC LLUÍS
SALVADOR
IES AURORA PICORNELL
IES EMILI DARDER
IES FRANCESC DE BORJA MOLL
IES GUILLEM SAGRERA
IES JOAN ALCOVER
IES JOAN MARIA THOMÀS
IES JOSEP MARIA LLOMPART

07007747
07003833

IES JOSEP SUREDA I BLANES
IES JUNÍPER SERRA

07007371
07003869
07003870
07007838

IES MADINA MAYURQA
IES POLITÈCNIC
IES RAMON LLULL
IES SES ESTACIONS

07006925

IES SON RULLAN

07013139
07003845

IES LA RIBERA
IES SON PACS

07013383

IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ
ESPORTIVA ILLES BALEARS
IES JOSEP FONT I TRIAS

SON PRIM, S/N
ARQUITECTE
FRANCESC CASAS, S/N
AVINGUDA DE SON
070110012
PILLO, S/N
CÒNDOR, 9
070110017
ANTIGA CARRETERA 070310001
CAP BLANC, S/N
GRÀCIA, S/N
070310003
SON RAMONELL, S/N 070360004
PERÚ, 4
070400012
GILABERT DE
070400012
CENTELLES, 12
AMER, 46
070400012
SALVADOR DALÍ, 4
070400012
CARACAS, 6
070400012
SALVADOR DALÍ, 5
070400012
VIAALEMANYA, 14
070400012
PABLO IGLESIAS, 93
070400012
PEDAGOG JOAN
070400012
CAPO, S/N
JOAN COLL, 2
070400012
CAMÍ DE SON
070400012
CLADERA, 20
MIQUELARCAS, 4
070400012
MENORCA, 1
070400012
VIA PORTUGAL, 2
070400012
MARQUÈS DE
070400012
FONTSANTA, 12
PAVELLONS SON
070400012
RULLAN, S/N
PINGÜÍ S/N
070400020
CARRETERA DE
070400018
SÓLLER, 13
GREMI FONERS S/N
070400012

07013164
07007917

07008341
07002191

IES GUILLEM COLOM
CASASNOVES
IES LLORENÇ GARCIAS I
FONT
IES CAPDEPERA
IES MOSSÈN ALCOVER

07002208
07013371

IES NA CAMEL·LA
IES PORTO CRISTO

07008375

IES SON SERVERA

07007607

IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

07006305

CODI
LOCALITAT
070050001
070110013

PORTA DE SANT
070200002
QUINT S/N
AVINGUDA DE JULI
070610004
RAMIS, S/N
PERE AMORÓS
070060001
ESTEVA, 4
CAMÍ VELL DEL FAR 070140002
RONDA DE
070330006
L’INSTITUT, S/N
MESTRIA, S/N
070330006
CRTA. PORTO CRISTO 070330009
SON SEVERA S/N
CARRETERA SON
070620008
SERVERA-CALA MILLOR, S/N
AVDA. VERGE DE
070020001

CP

LOCALITAT

MUNICIPI

07150
07015

ANDRATX
BENDINAT

ANDRATX
CALVIÀ

ZONA DE NÚMERO
CONCURS D’ORDRE
070014
403
070014
459

07180

SANTA PONÇA

CALVIÀ

070014

405

07181
07600

SON FERRER
ARENAL, S’

CALVIÀ
LLUCMAJOR

070014
070014

406
420

07620
07009
07007
07005

LLUCMAJOR
PONT D’INCA, ES
PALMA
PALMA

LLUCMAJOR
MARRATXÍ
PALMA
PALMA

070014
070014
070014
070014

421
457
428
429

07007
07011
07007
07011
07003
07004
07010

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014

430
431
432
433
434
435
436

07008
07009

PALMA
PALMA

PALMA
PALMA

070014
070014

437
438

07010
07011
07012
07005

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

070014
070014
070014
070014

439
440
441
442

07009

PALMA

PALMA

070014

443

07610
07120

PLATJA DE PALMA
SON SARDINA

PALMA
PALMA

070014
070014

462
444

07009

PALMA

PALMA

070014

467

07190

ESPORLES

ESPORLES

070014

465

07100

SÓLLER

SÓLLER

070014

454

07570

ARTÀ

ARTÀ

070026

404

07580
07500

CAPDEPERA
MANACOR

CAPDEPERA
MANACOR

070026
070026

408
422

07500
07680

MANACOR
PORTO CRISTO

MANACOR
MANACOR

070026
070026

423
466

07550

SON SERVERA

SON SERVERA

070026

455

07730

ALAIOR

ALAIOR

070038

401

BOIB

42

07007954

IES CAP DE LLEVANT

07001964
07001940

IES JOAN RAMIS I RAMIS
IES PASQUAL CALBÓ I
CALDÉS
IES JOSEP MARIA
QUADRADO
IES MARIA ÀNGELS
CARDONA
IES BIEL MARTÍ

07000832
07000844
07008387
07007851
07001551
07007978
07008004
07008107
07006470
07008843
07008351

07008481
07013140
07001401

07006299
07008089
07001371
07007553
07012962
07008867
07007929
07007759
07007802
07008454
07007905
07008053
07013152

MONTE TORO, S/N
FRANCESC F.
070320010
ANDREU, 2
AVDA. VIVES LLULL, 15 070320010
FRANCESC F.
070320010
ANDREU, 1
MALLORCA, 65
070150003

RONDA DE BALEARS,
S/N
AVINGUDA DE SON
MORERA, S/N
IES ALCÚDIA
ANTONI M.
ALCOVER, S/N
IES BERENGUER D’ANOIA
CTRA.
PALMA-ALCÚDIA, S/N
IES PAU CASESNOVES
JOAN MIRÓ, S/N
IES ALBUHAIRA
MARIA I JOSEP, S/N
IES SA POBLA
APARTAT DE
CORREUS 100
IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA MARE ALBERTA, S/N
IES PORT DE POLLENÇA
ROGER DE FLOR, 458
IES SANTA MARGALIDA
CTRA. SANTA
MARGALIDA-CAN
PICAFORT, S/N
IES SINEU
CARRETERA DE
LLORET, S/N
IES BINISSALEM
CAMÍ DE PEDAÇ S/N
IES ISIDOR MACABICH
SA BLANCA DONA,
S/N - APARTAT DE
CORREUS 811
IES SA BLANCA DONA
CARRETERA DE
SANT ANTONI, KM. 1,2
IES SA COLOMINA
VICENT SERRA
ORVAY, 40
IES SANTA MARIA D’EIVISSA
AVDA. IGNASI
WALLIS, 33
IES QUARTÓ DE PORTMANY
CTRA. CAN GERMÀ,
S/N
IES SANT LLORENÇ
FINCA CAN XIC
DE BALÀFIA
TUNIÓ, S/N
IES SANT AGUSTÍ
FINCA DAVALL ES
POU, S/N
IES ALGARB
CARRETERA DE
L’AEROPORT, KM. 3
IES XARC
CARRETERA ES
CANAR, S/N
IES MARC FERRER
AVINGUDA DE
PORTO-SALÈ, S/N
IES DAMIÀ HUGUET
CAMÍ DES RAVELLAR
FINCA NA LLARGA
IES FELANITX
CTRA. DE PETRA, S/N
IES SANTANYÍ
BERNAT VIDAL I
THOMÀS, S/N
IES PORRERES
CTRA. MONTUIRI S/N
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07703

MAÓ

MAÓ

070038

424

07703
07703

MAÓ
MAÓ

MAÓ
MAÓ

070038
070038

425
426

07760

CIUTADELLA

CIUTADELLA

070040

409

070150003

07760

CIUTADELLA

CIUTADELLA

070040

410

070230001

07750

FERRERIES

FERRERIES

070040

416

070030003

07410

PORT D’ALCÚDIA

ALCÚDIA

070051

402

070270001

07300

INCA

INCA

070051

418

070270001
070390001
070440001

07300
07440
07420

INCA
MURO
POBLA, SA

INCA
MURO
POBLA, SA

070051
070051
070051

419
427
456

070420004
070420005
070550002

07460
07470
07450

POLLENÇA
P DE POLLENÇA
STA MARGALIDA

POLLENÇA
POLLENÇA
SANTA
MARGALIDA

070051
070051
070051

447
S/N
451

070600001

07510

SINEU

SINEU

070051

453

070080002
070260001

07350
07800

BINISSALEM
EIVISSA

BINISSALEM
EIVISSA

070051
070063

463
411

070260001

07800

EIVISSA

EIVISSA

070063

412

070260001

07800

EIVISSA

EIVISSA

070063

413

070260001

07800

EIVISSA

EIVISSA

070063

414

070460002

07820

448

07812

070063

461

070480002

07839

070063

460

070480004

07817

070063

449

070540004

07840

070063

450

070240007

07860

SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT JOAN DE
LABRITJA
SANT JOSEP
DE SA TALAIA
SANT JOSEP
DE SA TALAIA
SANTA
EULÀRIA DES RIU
FORMENTERA

070063

070500002

070075

417

070130001

07630

SANT ANTONI DE
PORTMANY
SANT LLORENÇ DE
BALÀFIA
SANT AGUSTÍ
DES VEDRÀ
SANT JORDI DE SES
SALINES
SANTA EULÀRIA DES
RIU
SANT FRANCESC DE
FORMENTERA
CAMPOS

CAMPOS

070087

407

070220003
070570008

07200
07650

FELANITX
SANTANYÍ

FELANITX
SANTANYÍ

070087
070087

415
452

070430001

07260

PORRERES

PORRERES

070087

464

Annex VI: centres d’educació de persones adultes
DOMICILI

LOCALITAT

CODI LOC.

ZONA

N.ORDRE

C/ SON CANALS, 10
C/ RODRÍGUEZ MÉNDEZ, 14
C/ PEDAGOG JOAN CAPÓ, S/N
C/ LLORENÇ M. DURAN, 37
C/ CTRA. DE SÓLLER S/N
C/ BARRI CAN FITA S/N

PALMA
PALMA
PALMA
INCA
PALMA
Sant Jordi de ses
Salines.

070400012
070400012
070400012
070270001
070400012
070480004

070014
070014
070014
070051
070014
070063

506
512
518
510
521
522

C/ SON CANALS, 10
C/ RODRÍGUEZ MÉNDEZ, 14
C/ PEDAGOG JOAN CAPÓ, S/N
C/ LLORENÇ M. DURAN, 37
C/ HOSPITAL, 24
C/ ESCOLA GRADUADA, S/N
C/ LEPANTO, S/N
C/ SALAS, 1
C/ SANT ANTONI, 23

PALMA
PALMA
PALMA
INCA
PETRA
BINISSALEM
MANACOR
FELANITX
SON SERVERA

070400012
070400012
070400012
070270001
070410002
070080002
070330006
070220003
070620008

070014
070014
070014
070051
070026
070051
070026
070087
070026

506
512
518
510
515
502
511
501
513

MALLORCA
ORDINARIS
07006998
CEPA SON CANALS
07007693
CEPA LA BALANGUERA
07008223
CEPA CAMP RODÓ
07007671
CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL
07013279 CEPA AMANECER (centre penitenciari)
07500703
Extensió centre penitenciari Eivissa

ITINERANTS
07006998
07007693
07008223
07007671
07008181
07000649
07007681
07000625
07008168

CEPA SON CANALS
CEPA LA BALANGUERA
CEPA CAMP RODÓ
CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL
CEPA MANCOMUNITAT ES PLA
CEPA MANCOMUNITAT ES RAIGUER
CEPA LLEVANT
CEPA LLEVANT: AULA FELANITX
CEPA LLEVANT: AULA SON SERVERA

BOIB
07001757
07008235
07001265
07008247
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43

CEPA LLUCMAJOR
CEPA CALVIÀ
CEPA CALVIÀ: AULA ANDRATX
CEPA ALCÚDIA

C/ DIEGO ZAFORTEZA, S/N
CARRETERA DE SA PORRASSA, 6
C/ ALEMANY, 3
C/ BENNASSAR, S/N

S’ARENAL
MAGALUF
ANDRATX
ALCÚDIA

070400002
070110007
070050001
070030001

070014
070014
070014
070051

505
519
504
520

CEPA JOAN MIR I MIR
CEPA CIUTADELLA

C/ SANT JOAN, 10
C/ PIUS VI, 21

MAÓ
CIUTADELLA

070320010
070150003

070038
070040

508
509

CEPA JOAN MIR I MIR
CEPA CIUTADELLA

C/ SANT JOAN, 10
C/ PIUS VI, 21

MAÓ
CIUTADELLA

070320010
070150003

070038
070040

508
509

CEPA PITIÜSES

C/ LLEÓ, 8

EIVISSA

070260001

070063

507

EIVISSA
SANT ANTONI
SANTA EULÀLIA

070260001
070460002
070540004

070063
070063
070063

507
517
516

MENORCA
ORDINARIS
07007127
07007668
ITINERANTS
07007127
07007668
EIVISSA
ORDINARI
07007115
ITINERANTS
07007115
07008211
07008201

CEPA PITIÜSES
C/ LLEÓ, 8
CEPA PITIÜSES: AULA SANT ANTONI
C/ CERVANTES, S/N
CEPA PITIÜSES: AULA SANTA EULÀLIA C/ SANT JOSEP, 71

Annex VII: Model de declaració
.............................................................................. funcionari/a de carrera del cos de mestres, amb DNI: ..........................., i NRP: .................................
DECLAR,
Que, a l’efecte de participar en el concurs de trasllats convocat per Ordre de 20 d’octubre de 2006, he superat el procediment per a l’adquisició de noves especialitats convocat per Ordre de 6 de març de 2006, (BOIB núm. 37 de 14/03/06).
ESPECIALITAT: ................................

........................, ..... d... .................., de 2006

(Signatura)

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 19646
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 25 d’octubre de 2006, per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per als alumnes no universitaris 2006/2007.
L’article 27 de la Constitució Espanyola estableix com a dret fonamental el dret a l’educació.
L’article 83 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que, per garantir la igualtat de tots els ciutadans a l’exercici del dret a l’educació, s’arbitraran beques i ajuts a l’estudi per compensar situacions socioeconòmiques desfavorables.
L’article 9.1 de la Llei Orgànica 4/2000, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000,
reconeix a tots els estrangers menors de 18 anys l’accés al sistema públic de beques i ajuts.
Dins del nostre àmbit autonòmic, el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Subvencions, té per objecte
determinar el règim jurídic de les subvencions l’establiment o la gestió de les quals correspon a l’Administració de la comunitat autònoma o a les entitats públiques que en depenen, i disposa que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent n’hagi establert les bases reguladores corresponents prèviament per mitjà d’una ordre.
En aplicació d’aquesta obligació, l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de 2005, va establir les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en matèria d’educació i cultura, la qual es va publicar en el BOIB núm. 59, de 19 d’abril de 2005.
L’article 1 d’aquesta Ordre, en el seu apartat 2.6, especifica que podran ser objecte d’ajudes, entre d’altres, els serveis complementaris a l’ensenyament, i hi
inclou les ajudes per menjador en el subapartat 2.6 a).
Tot aquest marc normatiu regula la protecció efectiva del dret fonamental a l’educació eliminant traves que en dificultin l’exercici i respon també a la necessitat de poder fer efectiva la conciliació de la vida laboral de pares i mares amb la vida familiar.
Sens dubte, el servei escolar de menjador és avui en dia una prioritat i per això es necessari convocar beques de menjador que tenen per objecte ajudar als
alumnes que, bé per la situació econòmica familiar, bé per circumstàncies sociofamiliars desfavorables, bé per dificultats de desplaçament al centre escolar, tinguin

